
Editoras "encaixotam" lançamentos de livros e apostam no apelo visual 
Patrícia de Cia 
 
A onda das caixas, tão populares no mercado de DVDs, vem ganhando força no mundo dos 
livros brasileiros. Embora já existam há bastante tempo (a edição da "Divina Comédia" em três 
volumes numa simpática caixinha pela editora 34 é de 1998, só para citar um exemplo), as 
caixas têm pipocado com mais freqüência nas livrarias. 
 
Algumas acomodam uma única obra dividida em diversos volumes; outras guardam também 
coleções de livros. Mas foi a soma de um terceiro fator que veio engrossar o caldo: o caráter 
decorativo, de design, que aposta forte na transformação do livro em objeto de desejo visual. 
 

 
 

Capa da caixa "Górki - Trilogia Autobiográfica" (ed. Cosac Naify) 
 
O recurso da caixa é velho conhecido dos leitores europeus, e elas são usadas, por exemplo, 
nas coleções-referência La Bibliothèque de la Pléiade, francesa, e I Meridiani, italiana. Embora 
não exista nada semelhante no mercado brasileiro, muitas obras daqui parecem ter adotado a 
caixa com função similar à das coleções européias: reunir num único bloco obras volumosas 
e/ou evitar que suas páginas sofram danos. 
 
Esse parece ser o caso, por exemplo, de "Comédias", que reúne três volumes do teatro de 
Martins Pena, lançada pela Martins Fontes. A editora teve uma iniciativa bem-sucedida na 
caixa com os três livros de "O Senhor dos Anéis", de J. R. R. Tolkien, aproveitando o sucesso 
da obra no cinema, e agora conta pelo menos seis caixas em seu catálogo. 
 
Entre as coleções, alguns exemplos são a "História das Religiões", lançada há cerca de um ano 
e meio pela editora Hedra, que traz quatro volumes dedicados ao tema, e a mais recente 
"Coleção Moda Brasileira", da Cosac Naify, que reúne cinco livros dedicados aos seguintes 
estilistas brasileiros: Alexandre Herchcovitch, Gloria Coelho, Lino Villaventura, Ronaldo Fraga e 
Walter Rodrigues. É importante ressaltar que os livros são vendidos separadamente, e a caixa 
é apenas uma opção a mais ao consumidor-leitor. 
 
A Cosac sem dúvida é uma das editoras que mais apostam no formato. Além da caixa dos 
estilistas, e do uso de uma caixa lindamente decorada em sua edição de "Anna Kariênina", de 
Liév Tolstói, ela acaba de lançar mais dois títulos encaixotados. O primeiro é "Caixa Górki - 
Trilogia Autobiográfica", composta pelos volumes "Infância", "Ganhando Meu Pão" e "Minhas 
Universidades", nos quais o escritor e socialista russo Maksim Górki conta sua trajetória 
pessoal na Rússia da virada do século. 
 
Entre as coleções, alguns exemplos são a "História das Religiões", lançada há cerca de um ano 
e meio pela editora Hedra, que traz quatro volumes dedicados ao tema, e a mais recente 
"Coleção Moda Brasileira", da Cosac Naify, que reúne cinco livros dedicados aos seguintes 
estilistas brasileiros: Alexandre Herchcovitch, Gloria Coelho, Lino Villaventura, Ronaldo Fraga e 
Walter Rodrigues. É importante ressaltar que os livros são vendidos separadamente, e a caixa 
é apenas uma opção a mais ao consumidor-leitor. 
 



 

 
Capa da caixa "Comédias", de Martins Pena (ed. Martins Fontes) 

 
A Cosac sem dúvida é uma das editoras que mais apostam no formato. Além da caixa dos 
estilistas, e do uso de uma caixa lindamente decorada em sua edição de "Anna Kariênina", de 
Liév Tolstói, ela acaba de lançar mais dois títulos encaixotados. O primeiro é "Caixa Górki - 
Trilogia Autobiográfica", composta pelos volumes "Infância", "Ganhando Meu Pão" e "Minhas 
Universidades", nos quais o escritor e socialista russo Maksim Górki conta sua trajetória 
pessoal na Rússia da virada do século. 
 

 
Os cinco volumes da caixa "Coleção Moda Brasileira" (ed. Cosac Naify) 

 
Os livros individuais trazem ilustrações coloridas sobre papel branco. A caixa "especial", 
segundo a editora que os reúne, ganhou um amarelo chamativo que é impossível passar 
despercebido em qualquer estante. 
 
A outra caixa da Cosac é absolutamente singular. A "Caixa Tunga", dedicada ao artista plástico 
brasileiro, comemora o aniversário de dez anos da editora e não está à venda. Com um projeto 
visual elaborado, ela traz sete livros em diferentes formatos sobre a obra do artista e será 



distribuída a um número limitado de bibliotecas, além de ser exibida em algumas livrarias e 
galerias de arte. A outra opção para conhecê-la é virtual. O site da Cosac colocou online o 
conteúdo integral da caixa gratuitamente, em formato pdf, no endereço 
http://www.cosacnaify.com.br/tunga/. 
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