Um belo dia resolvemos fazer as nossas próprias moedas para tentar trocá-las por bens,
serviços ou outros tipos de moedas. A estas moedinhas, que fabricamos com durepoxi e tinta
acrílica, (materiais muito valiosos para a fabriquinha (
Todas as fabriquetas têm a nossa logomarca (

), demos o nome de fabriquetas.
)na frente e o número de ordem de

fabricação (1, 2, 3, 4, 5...) no verso, com cores variadas. A nossa primeira moedinha tem valor
sentimental, é de estimação, como a do Tio Patinhas, que trabalhando em vários ramos,
adquiriu sua fortuna. Depois da moedinha nº 1, já no ano 2003, resolvemos fabricar mais 49
moedas e sair por aí para trocá-las, investigando seus valores.

as nossas jóias (broches, brincos e colares), as nossas bonecas, os pixos e outros objetos também são feitos com
durepoxi. Ah! Também usamos muito como acabamento, e fica ótimo! Ele é realmente muito útil para a fabriquinha, pois
com ele conseguimos resultados impressionantes.

De um modo geral, fabricar as próprias moedas é muito lucrativo. Muito mesmo.
Com a troca das moedas vivemos diversas experiências em lugares também diversos.
Agora possuímos alguns objetos que conseguimos com as trocas: um isqueiro, uma pintura,
uma revista, catálogos de arte, uma bola, uma manivela etc. Conseguimos também alguns
det. frente e verso

serviços: corte de cabelo, transporte, escaneamento de imagens, gravação... E também
fizemos um egistro fotográfico de cada situação...
O que conseguimos nas trocas é muito importante pra gente, pois são testemunhos de um dos
valores de cada fabriqueta.

a moedinha nº1 da fabriquinha, 2002
tinta acrílica, suvinil, redoma de acrílico, durepoxi,
pilha, luzinha do alarme, tecido, espuma

Contamos aqui o destino de cada moeda:

Para a primeira compra com as nossas próprias moedas, escolhemos a elegantíssima galeria

Enquanto conversávamos em sua sala, ela também disse que colocaria as suas moedas

de arte Celma Albuquerque. Apresentamos nossa proposta para a proprietária de mesmo

enfeitando em cima da sua mesa de trabalho e que seria bom pra gente, pois lá é um lugar

nome oferecendo a ela a nossa moeda em troca de um serviço, um dinheiro ou um produto.

freqüentado por muitas pessoas.

Ela nos atendeu em sua sala e pudemos mostrar a ela um pouquinho do que é a fabriquinha.

O dinheiro é assim, a gente gasta sem ver, mas o importante é que ela se interessou pelas

Ela se interessou em ficar com a nossa moeda e queria nos dar alguns catálogos que são

nossas fabriquetas e gostou tanto que quis ficar com três. Ficamos felizes, mas com a

comercializados lá a R$ 5,00 cada. Achamos que iríamos gastar apenas 1 moedinha naquele

impressão de ter gastado muito, pois a senhora tão elegante, em seu estabelecimento tão

estabelecimento em troca dos 4 catálogos que escolhemos, mas a senhora, cheia dos

luxuoso nos deixou com a impressão que poderia dar mais pelas nossas fabriquetas. Da

conhecimentos de uma boa comerciante, quis ficar com 3 fabriquetas, uma de cada cor. Para

próxima vez vamos tentar economizar mais.

compensar um pouco o desfalque que a Celma nos deu, ela mesma sugeriu que pegássemos
mais 6 catálogos, inclusive algum que fosse mais grosso. Ao todo, fomos embora com 10
catálogos.

Até agora esta moedinha não foi trocada. Mas ela está reservada para a nossa querida Piti.
Escolhemos esta para a troca achando ser o lilás a sua cor preferida. Estávamos enganadas,
ela disse que gosta de todas as cores.
Já está tudo combinado: pedimos que ela nos hospedasse em sua casa por uma noite e ela
aceitou. Disse que já tem as caminhas pra gente dormir, só falta tirar os libros que estão lá em
cima descansando.
Esperamos ansiosamente esta troca tão super legal.

Resolvemos testar então a nossa moeda em outra galeria, que é o local feito para se guardar,
vender, mostrar e principalmente lucrar com as obras de arte.
Quisemos trocar uma moeda nesta galeria. Marcamos uma hora com o Léo Bahia e fomos lá
no dia e na hora marcada. Fomos muito bem recebidas e aproveitamos a oportunidade para
mostrar nosso porta-fólio para ele, que viu tudo com muita atenção. Léo nos deu na troca de
nossa moedinha uma linda revista, com uma matéria grande falando da exposição, que iria
acontecer em São Paulo, do Hélio, COSMOCOCA. Ele nos mostrou esta revista e ficamos
doidas para comprar.
Não foi bem como a gente esperava, pois fomos novamente na esperança de voltar com
alguns Reais na troca da moeda, e voltamos com um produto.

Mas desta vez com certeza voltamos felizes, porque é muito bom quando alguém vê o nosso
trabalho com atenção, e nós gostamos de comprar a revista.
Léo disse que guardaria a fabriqueta em uma caixinha de veludo.

Há na Savassi uma loja muito legal que se chama Gujoreba. Lá, já compramos muitos objetos
para a fabriquinha: copos, talheres, pratos, saboneteiras, enfeites etc... É uma loja muito
atraente, onde sempre encontramos produtos muito bons para gente. No dia 6 de março
fomos até lá fazer uma comprinha com as nossas moedas. Enchemos uma cesta com alguns
produtos e seus respectivos valores:
1 trombeta plástica de R$ 4,99; 1 joaninha de pelúcia de R$ 19,99; 1 caneca térmica de R$
7,99; 2 bolsinhas de R$ 4,99; 1 corretivo em formato de coração de R$ 1,99; 1 saladeira
vermelha de R$ 6,99.
Tudo totalizou uma quantia de R$ 56,92 (cinqüenta e seis reais e noventa e dois centavos).
Infelizmente, a vendedora recusou a fabriqueta n° 7 como pagamento e tivemos que
devolver tudo às prateleiras, pois não tínhamos como pagar de outra forma pelos produtos
que desejávamos.

Pedro é um menino muito bonito e esperto. Ele é um primo que todo mundo gostaria de ter. Ele
se interessou pelas fabriquetas e propôs uma troca por uma manivela de soltar papagaio e
também por uma bola de basquete que, quando ele soube que participaria da exposição,
tratou de fazer mais uns desenhos sobre ela.
A fabriqueta, ele guardou dentro do seu armário.

Chegamos na casa do nosso amigo João, que faz umas pinturas tão bonitas e tem um trabalho
muito interessante e propomos uma troca, trabalho por trabalho, porque gostamos muito dos
dele. João já havia separado uma pintura pra gente. Ele a avaliou em R$ 80,00. Até então a
moedinha não tinha chegado a um valor tão alto. Ele também nos mostrou outros trabalhos
que estavam em sua casa. E depois disto, fomos embora muito felizes e satisfeitas pensando
ter feito uma boa troca.

Estávamos precisando passar umas músicas gravadas em um MD para um cd. O Celso, um
garoto muito tecnológico, possuía em sua casa, o equipamento necessário para fazer isto,
além de ter também os conhecimentos requeridos para essa façanha.
Encontramos com ele em uma festa e marcamos de encontrar dois dias depois, na parte da
manhã, 9:00h em sua casa. Chegando lá, ele fez os procedimentos necessários e quando foi
mais ou menos 11h o disco já estava pronto. Depois, ele nos passou um programa para cortar
os começos e os finais das músicas, acrescentar uns segundos também ...

Fomos a uma loja de balas no bairro Floresta, próximo à antiga sede da fabriquinha. Lá
encontramos outros tipos de dinheiro: moedas de R$ 1,00 de chocolate e réplicas das notas
de papel com uma inscrição: sem valor.
Ao propormos uma troca, o dono da loja disse:
- O que eu vou fazer com a moeda de vocês?
- O que você quiser. Respondemos alegres.
- Não quero.
Então fizemos algumas fotos, conversamos com algumas vendedoras do local que nos
disseram que de bobas nós não tínhamos nada. Respondemos que só tínhamos a cara e elas
disseram que nem isso.

Assim adquirimos a Salvação: Estávamos vindo de uma grande seca. Já o nosso amigo Fabrício
vinha de Viçosa com uma plantinha bem verdinha, que não estava nada seca. Neste dia demos
o nome para essa plantinha de Salvação. A Salvação era de todo mundo e todo mundo ficava
feliz.

Nesse mesmo dia tentamos pagar o ônibus da volta, com as fabriquetas. Cada passagem
custava R$ 1,00. O trocador falou pra gente conversar com o motorista que logo disse:
- Não, porque essa moeda não tem valor.
Já o trocador do ônibus demonstrou algum interesse pelo trabalho, mas a troca não rolou.
Pelo menos fizemos umas fotos legais.

Ainda nesse dia, fomos algumas vezes ao supermercado Rafael tentar comprar algum produto.
Ao encontrarmos o Ricardo, o proprietário do estabelecimento, trocamos a moedinha por um
biscoito recheado de chocolate. (Melhor do que a sua 1ª opção que foi uma laranja!). Desta vez
também foi muito divertido e fácil a negociação. Fizemos algumas fotos e depois o dono do
supermercado pegou a moeda para si. As meninas não queriam sair na foto, mas toparam
colaborar com o incentivo do Ricardo que falou que estas fotos poderiam ir para a Rede Globo.
Dias depois fomos informadas que a vendedora do caixa foi conversar com o Ricardo pedindo
a moedinha para ela.

Vamos contar aqui a história de uma troca muito triste que aconteceu em um sebo na Savassi.
Entramos lá felizes e sorridentes apreciando as maravilhas que entulhavam aquele local:
livros, discos, discos, livros...
Conversamos com um sujeito que estava atrás do balcão e dizia ser o proprietário.
Contamos a ele o que fazíamos ali em pé na sua frente e perguntamos o que ele poderia nos
dar em troca. Ele nos respondeu que não queria trocar nada, e a gente continuou falando, pois
ele não devia estar entendendo muito bem a nossa proposta. Pedimos para fotografar a sua
loja, e ele então fechou a cara mais ainda e disse que não e que não estava gostando nada
daquilo. Então fomos embora chateadas e sem foto.

Tem gente que é muito esperta, e nós não podemos ficar para trás.
Tentamos trocar nossa valiosa moeda com um homem que vendia frutas no sinal. Ele tinha
pinha e também caqui. Oferecemos a fabriqueta e ele disse que aceitava, contando que
voltássemos o troco, que era, na verdade, o valor integral da fruta.
Ele perguntou também o quê que ele ia fazer com ela, e quando respondemos que ele poderia
fazer o que quisesse ele falou que a nossa moedinha não encheria a barriga dos filhos dele.
O outro vendedor, seu amigo, muito prestativo, nos sugeriu que colocássemos a foto da Xuxa
na moeda, pois assim ela faria mais xuxesso.

Estávamos a fim de trocar mais moedinhas e não tínhamos como escanear as moedas que
iriam ser trocadas, e não podíamos trocar nenhuma moeda sem guardar a sua imagem de
recordação. Estávamos perto da casa dos nossos amigos Asterack e Renata. Ainda não
tínhamos trocado nenhuma moeda com eles. Pensamos então em ligar para eles e ver se eles
faziam este serviço pra gente em troca de uma fabriqueta. Eles aceitaram e assim resolvemos
o nosso problema do dia.

Floricultura é um lugar muito bonito, florido e cheiroso. A exuberância da natureza em
concentração em um só lugar e ainda, à venda.
Mas nesse dia, nesse estabelecimento, o que era bonito se transformou em feio, o que era
florido se transformou em murcho, o que era cheiroso se transformou em catinga e o que era
vivo se transformou em podre, fétido, miserável, e nos ferraram!

Não aceitavam as

Fabriquetas.

O dia estava terminando, e as últimas trocas não foram assim as mais bacanas. Tivemos
desilusões, aborrecimentos. Primeiro no sebo, depois nos fruteiros, e pra terminar na
floricultura. Começamos a fazer uma reflexão. O que estava errado? Será que não
conseguiríamos nada que prestasse por nossas valiosas fabriquetas? Perguntamos as nós
mesmas e uma à outra e aos céus. Céus? Quem sabe não seria este o problema? No meio de
tanta confusão, troca moeda, sonhos de consumo, anotações, cálculos, acabamos
resolvendo fazer uma pequena doação na igreja mais próxima para resolver esta pendência

?

e ver se as coisas melhoravam.

Fomos conversar com o Gilmar, o cabeleireiro do bairro, tentar algum embelezamento no seu
estabelecimento. Ele ofereceu um corte de cabelo, talvez porque a gente só tinha ido lá antes
para usar este tipo de serviço.
No início ele parecia um pouco desconfiado: o que ele iria fazer com isso? Contamos sobre
nossa proposta e ele pensou estar participando de uma gincana, e ainda assim ele aceitou
participar, disse que tudo bem. Com o tempo ele foi vendo que não se tratava de uma
gincana, então o que seria?
Ele começou a perceber alguns valores naquela moeda. Entre uma foto e outra, ele
organizava os objetos que estavam na penteadeira, e de vez em quando fazia umas
perguntas sobre este trabalho. Foi tudo muito divertido. Diferente de outros dias, de outros
cortes.

O Carlan, um menino muito estudioso, tem um trabalho que a gente ambicionava. Ele se
chama tão longe, tão perto.
Mas infelizmente não conseguimos adquiri-lo, não conseguimos fechar um acordo.
Alguns dias depois ele se ofereceu para um serviço de transporte, pois ele tem uma pick up
e um transporte é sempre um serviço muito útil.
Em pouco tempo já estávamos precisando transportar um trabalho. E o Carlan muito
gentilmente fez o carreto de ida e volta em troca de uma bela fabriqueta verde.

Estávamos famintas e cheias de fabriquetas. Na esquina a gente via a lanchonete. Não
tivemos dúvidas, fomos lanchar. Lá encontramos um moço muito simpático e atencioso. Ele
se chama Eduardo. Ele disse que achava muito interessante essa coisa de arte e quis saber
sobre outros trabalhos. Disse que a sua lanchonete era muito freqüentada por artistas do
teatro universitário e que ele gostava de poder ajudar artistas em início de carreira.
Na hora da escolha do cardápio houve uma timidez, o que seria trocado? Um chips, um
refrigerante, um suco?
Depois do lanche, fomos embora e resolvemos guardar desse momento, além das fotos, o
copinho do suco e o guardanapo do salgado.

Estávamos conversando com o Chico das coisas da arte, em frente ao trabalho que a Laís
fazia no centro da cidade. Idéias, opiniões, trabalhos... ele mostrou um creme especial para
unhas e cutículas que ele disse que todo mundo tinha que ter um, que era básico.
Ele quis saber de fabriquetas, como era, como funcionava. Contamos a ele, e pouco depois o
Chico disse que queria fazer uma troca e que tinha algo muito interessante. Então ele abriu a
sua bolsa, pegou uma pedra, um pedaço de uma lima e um conezinho que parece um
pedacinho de chifre com uma buchinha dentro, e fez uma demonstração do funcionamento
do isqueiro.
Ele também contou que viu, certa vez, um homem morto em seu caixão, com uma moeda em
cada olho.

Possuímos, cada uma, uma conta corrente no Banco Real. Não gostamos muito de lidar com
banco, pois achamos que sempre saímos no prejuízo por guardar o nosso dinheiro lá. Eles
cobram taxas para tudo, ficam aplicando o nosso dinheiro, quando ultrapassamos o limite, o
que não é muito difícil, eles cobram juros altíssimos e quando a gente deixa algum dinheiro lá

+

por algum tempo ele não rende nada. Mas mesmo assim fomos até lá para tentar guardar as
nossas moedas. Confeccionamos um saquinho e ao entrar no banco fomos fazer uma foto
entrando no estabelecimento. Imediatamente apareceu uma guarda muito brava que
começou a gritar que não poderíamos fotografar lá dentro. Então saímos para o lado de fora e
ao sacar a máquina ela começou a chamar os seguranças pra gente e ela gritava que não podia
usar a máquina também do lado de fora. Então achamos melhor ir embora rápido, pois não
queríamos criar problemas com essas pessoas estranhas e nada confiáveis.

Entramos na Mc Donalds dispostas a comprar 2 Mc colossos de chocolate. A vendedora
achou graça, mas disse que não podia.
Hoje damos graças a Deus de não ter trocado aquela moedinha lá, porque ela continua
linda e sob o nosso poder, e aquele sorvete, com prazo de validade, já viu quê que ia virar
né?
Ficamos pensando... Que estória de Mc Lanche Feliz, que nada.

Fomos até a MRV, para realizar o sonho da casa própria. Chegando lá fizemos a proposta da
troca da nossa moedinha por um imóvel, podia ser qualquer um, mas a moça começou a rir e
não quis fazer a troca.

Ficamos sabendo da exposição do Helio Cosmococa, na revista trocada com o Léo Bahia.
Próxima à data da exposição resolvemos ir até a rodoviária para tentar comprar nossas
passagens. Lá a moça também não quis aceitar a nossa fabriqueta, e ainda fez cara da
brava.

Este trabalho foi apresentado na Galeria da
Escola Guignard como parte de uma pesquisa
orientada pela Professora Doutora querida Maria
Angélica Melendi (a Piti). e montado como
mostram as fotos a seguir: colamos o adesivo,
frente e verso, da moedinha trocada ou recusada,
um adesivo do sinal(

,

... ), uma foto de cada

troca e, a lápis, escrevemos nosso breve relato.
Quando adquirimos algum objeto na troca, este
também ficava lá exposto.
(detalhe)

E assim vamos trocando nossas moedas, às vezes
mais satisfeitas, às vezes menos e sempre querendo ganhar
mais...

Érika e Juliana

