
Uma
caixinha

de surpresas
Fiel escudeira de fumantes e cozinheiros, a embalagem de

fósforos inspira 'flyers', ímãs de geladeira e capas de bloco e livro

Clara Passi

A caixinha de cartão imper-
meabilizado com lixa de de-
sign simples e funcional é a

cara do Rio não só porque acende fo-
gões e cigarros. Presente nos qua-
tro cantos da cidade, a caixa de fós-
foros aparece em lojas na forma de
ímã de geladeira, adorna capas de
bloquinhos, serve como material
criativo de divulgação e faz as vezes
de instrumento musical em rodas

de samba. A Fiat Lux, há 103 anos
no Rio, é a empresa que mais se
aproveita desse momento hype do
produto. Por mês, são vendidos
mais de 9 milhões de caixinhas do
modelo Olho (4 centímetros) a mó-
dicos R$ 0,18 - quase uma para cada
dois habitantes do Estado.

Tanta popularidade iluminou as
idéias dos programadores visuais do
livro Geografia carioca do samba, de
Luiz Fernando Vianna, lançado em
2005 pela Casa da Palavra. Para ilus-
trar a capa da publicação que conta a
trajetória do gênero musical mais
popular da cidade, foi escolhido o in-
defectível Olho da Fiat Lux. "Para
transformar a caixinha de fósforos
em instrumento, não é preciso ter
aulas de música. Precisa é ter muito
ritmo, sentir no ouvido e no corpo
onde são as quebras do samba. É is-
so o que o pessoal dos morros sabia
nos anos 20. Essa sofisticada simpli-
cidade contribuiu para que a caixi-
nha virasse um símbolo do samba",
explica o autor.

UTILIDADE Recortadas,
as embalagens de fósforo viram
capa de bloquinhos de
anotações. À esq., ímã
de geladeira

Do calor do samba, o objeto foi
parar na geladeira: versões estili-
zadas das caixas, com ímã num dos
lados, enfeitam a cozinha e nunca
são perdidos. Na Santa Cor, no
Shopping da Gávea, exemplares
com a bênção de São Francisco,
Santo Expedito ou Nossa Senhora



CARA NOVA Nos ímãs da Santa
Cor, espelhinhos e imagens de
santos no lugar da marca.
Na divulgação da peça 'Adubo'
(no alto), informações
sobre o espetáculo

das Graças são vendidos a R$ 12,
todos devidamente purpurinados.
Além de imagens sacras, as cai-
xas-ímã podem ganhar ares de obra
de arte pelas mãos do artista plásti-
co Wellington Luiz da Silva, que
fornece para a Brasil & Cia, em Ipa-
nema, onde são vendidas a R$ 8.

Fora das dependências de servi-
ço, os palitinhos inspiraram o cenó-
grafo Marcos Feio para seguir a mo-
da e produzir bloquinhos com o te-
ma. O menor sai por R$ 7 e o maior,
por R$ 15, à beira do caixa da Livra-
ria da Travessa de Ipanema. "A
idéia é transformar um objeto em
outro. Compro caixas e as recorto.
Sou fascinado por elas: são práticas,
pequenas, cabem em qualquer lu-
gar", diz Marcos, que produz, em
média, 50 blocos por mês.

Os atores da peça Adubo ou a su-
til arte de escoar pelo ralo, em tempo-
rada até o dia 16 deste mês no Cen-
tro Cultural da Justiça Federal, no
Centro, também deram outro senti-
do ao objeto quando criaram uma
forma nova de divulgar o espetácu-
lo: "A caixinha de fósforos com ima-
gens e informações da peça desta-

ca-nos entre as milhares defilipetas
que as pessoas recebem em mesas
de bar. É uma maneira mais ecologi-
camente correta de anunciar, pois o
flyer é jogado no chão tão logo quê
distribuído", compara Pedro Ma-
tins, o cabeça por trás da idéia e um
dos responsáveis pelo corpo-a-cor-
po na Cobal do Humaitá e do Leblon,
no Baixo Gávea e na praia.

GEOGRAFIA CARIOCA DO

CULTURA Modelo Olho virou
capa de livro sobre samba
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