
Homenagent a princesa Isabel e a Lei Áurea

Bárbara e sua coleção de quase 100 corujas

vilá melhore:

Colecionar para preservar
O hábito de guardar objetos que, para muitos, não têm importância ou de colecionar esse ou aquele tipo

de peça é muito peculiar. Algumas pessoas encontram enorme prazer em observar as coisas antigas
(muitas vezes imutáveis) em contraposição ao presente (em constante mudança). Outras admiram a
criatividade, as variações sobre um mesmo tema. De uma forma ou de outra, os colecionadores são
pessoas especiais, que conseguem observar e destacar o que há de diferente em coisas absolutamente

comuns para os outros mortais.

O

gosto por coisas antigas faz com
que Ordália da Conceição Pires

de Araújo, da Referência Legislativa
(GDI), tenha vários objetos guardados.
Conchas, pedras, jornais antigos e calen-
dários não chegam, segundo ela, a for-
mar coleções, apenas amostras. Podem
não ter valor - e ela até prefere assim
-, mas cada coisa assume um significado
e, por isso, Ordália mantém o hábito.
Entre elas, porém, certamente a que cha-
ma mais atenção é a de notas e moedas.

A pequena coleção começou quan-
do a mãe de Ordália ficou viúva e teve
que começar a trabalhar. Não precisou
do dinheiro imediatamente e resolveu
guardar o primeiro salário. Quando se
lembrou, a moeda já era outra, e as
notas, novinhas, ficaram como registro
histórico. Ainda éramos a República dos
Estados Unidos do Brasil, as notas eram
produzidas em Londres ou nos Estados
Unidos e homenageavam personagens
como a princesa Isabel. A inscrição diz:
"Se pagará ao portador desta a quantia

de 20 cruzeiros".
O dinheiro con-

tinuou mudando
muito e, como
Ordália sempre ti-
nha algumas notas
guardadas, seu filho
Rodrigo resolveu
organizar os exem-
plares em dois ál-
buns. Além de ser
bom para distrair,
ela conta que a or-
ganização serve para ver a volubilidade
do administrador, que mudou o dinhei-
ro tantas vezes. Podemos ver, por exem-
plo, a nota que homenageia o ex-presi-
dente Juscelino Kubitschek - que come-
çou como 100 mil cruzeiros, recebeu
um carimbo para transformar-se em 100
cruzados e, em seguida, foi emitida com
esse segundo nome. Ao lado dessas, está
o famoso Barão, que, num passado nem
tão distante, representou uma quantia
respeitável: 1000 cruzeiros, Quem não

se lembra da frase do humorista: "lá vai
barão"?

Mas as preferidas de Ordália são as
moedas, especialmente as comemorati-
vas. Entre elas, a dos 200 anos de
Tiradentes e do centenário da Repúbli-
ca. Ela guarda, ainda, alguns exemplares
dos antigos réis, moedas dos fins dos
anos 30, feitas ainda de prata- As patacas,
anteriores, um dos filhos lixou - sim,
lixou - para completar o time de jogo
de botão.

A arte como estímulo para viver bem
A

criatividade dos artistas sobre um
mesmo tema, a escolha dos ma-

teriais, cores e formas e expressões
estimulam Bárbara Sampaio Costa Fle-
cha. da Redação Final da Consultoria, a
colecionar corujas. No princípio, ela
adquiria apenas as corujas que achava
bonitas. Há três anos, Bárbara resolveu
retomar o hábito, e a coleção, segundo
ela, está em franca expansão - passou
de 22 corujas para quase 100. Amigos e
familiares colaboram trazendo corujas de
toda parte do mundo, "Uma vantagem é
que nos tornamos pessoas fáceis de pre-
sentear", lembra a redatora.

Bárbara garante que a coleção lhe faz

muito bem e não
enjoa. Ela acredita
que o gosto pelas
corujas surgiu quan-
do ainda era crian-
ça. 'Eu era intro-
vertida, lia muito e
usava óculos. Os
primos me chama-
vam de corujinha",
conta. Não passa
uma semana sequer
sem que eu fique olhando, rearrumando,
observando detalhes das estatuetas por
30 a 40 minutos", destaca. Bárbara con-
ta que ficou deslumbrada quando a ex-

deputada estadual Maria Elvira expôs a
coleção no Espaço Político-Cultural da
Assembléia: "Vi com olhos de coleciona-
dora".
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