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Resumo 

 

Este artigo pretende discorrer sobre como os atuais clubes de assinaturas de livros 

articulam uma curadoria para consumo de memórias, afetos e experiências literárias. Com 

o objetivo de delinear esse fenômeno comunicacional, de consumo, da cultura e da 

memória, este artigo propõe uma reflexão sob duas lentes: a da semiótica da cultura da 

Escola de Tártu-Moscou, e a da midiatização, circulação e circuitos nos processos 

comunicacionais. Este trabalho também busca analisar esse fenômeno a partir dos 

conceitos de jogo lúdico, de temporalidades, corpo-mídia, materialidades, teatralidades e 

de experiência literária.  

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; memória; curadoria; experiência literária; 

clubes de livros. 

 

Introdução 

Este artigo pretende discorrer sobre como os atuais clubes de assinaturas de livros 

articulam uma curadoria para consumo de memórias, afetos e experiências literárias, tema 

da pesquisa que vem sendo desenvolvida como dissertação de Mestrado, ainda em fase 

inicial, no PPGCOM-ESPM. 

O ponto de partida é o resultado preliminar do levantamento das principais 

características desses atuais clubes de assinatura de livros, que surgem no Brasil em 

meados de 2014. Até o momento, é possível identificar mais de dez clubes de assinatura 

de livros. Por isso, como protocolo metodológico, este artigo vai ancorar suas análises 

sobre quatro deles: TAG Livros, Garimpo Clube do Livro, Leiturinha e Clube Quindim, 

com o objetivo de delinear esse fenômeno comunicacional, de consumo, da cultura e da 

memória.  

Dessa forma, observa-se esse fenômeno sob duas lentes: a da semiótica da cultura 

da Escola de Tártu-Moscou (LOTMAN, 1996; MACHADO, 2003; FERREIRA, 2007; 

NUNES, 2010) e, em especial de cultura como texto e cultura como memória sob à ótica 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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de Lotman (1996), e a da midiatização, em especial de circulação e circuitos nos 

processos comunicacionais, sob à ótica de Braga (2012). 

Essa reflexão recorre também aos conceitos de jogo lúdico (HUZINGA, 1990), 

surpresa, clube, de temporalidades (GOUREVITCH, 1975), corpo-mídia (BAITELLO, 

2010), materialidades e teatralidades (NUNES, 2010), de curadoria, de experiência 

literária e de livro (CHARTIER, 1999; PETIT, 2010). 

Em relação à estrutura deste trabalho, opta-se pela inclusão de figuras e de 

comentários publicados tanto pelos clubes quanto pelos seus associados na rede social 

Instagram. Ainda como ilustração, os intertítulos se apresentam entre aspas porque são 

títulos de reportagens sobre os atuais clubes de assinatura de livros, que vêm sendo 

veiculadas na imprensa desde 2014 até este momento. Afinal, tudo é texto semiótico. 

1. “A nova fase dos Clubes de Livros”3 

Apesar de ser um fenômeno recente, os atuais clubes de assinatura de livros não 

são inéditos no Brasil. Informações publicadas em “O Livro no Brasil: sua história” 

(HALLEWELL, 1982) destacam dois: o Clube do Livro (1943) e o Círculo do Livro 

(1973), dentre outros.  

O Clube do Livro surge em julho de 1943 com a promessa de oferecer livros em 

um “texto limpo e anotado, preço barato e entrega a domicílio” (HALLEWELL, 1982, 

p.411). Daí em diante, passa a lançar, mensalmente, uma “obra da literatura, muitas vezes 

um romance brasileiro inédito, para um quadro de sócios calculado, em janeiro de 1969, 

em mais de 50 mil”. (HALLEWELL, 1982, p.411). 

Assim, como informa Hallewell (1982), “os clubes de livro já não eram novidade 

no Brasil quando se constitui o Círculo do Livro, em março de 1973”. Resultado da 

associação entre a editora brasileira Abril e a editora alemã Bertelsmann, o Círculo do 

Livro alcança, em janeiro de 1983, “800 mil sócios, espalhados por 2850 dos 4099 

municípios do Brasil, atendidos por 2600 vendedores” (HALLEWELL, 1982, p.574). 

Por consequência, o Círculo do Livro torna-se um canal de distribuição alternativo 

às livrarias ou à ausência delas, sendo responsável, inclusive, pelo aumento de vendas de 

livros durante as décadas de 1970 e de 1980. Para se ter uma ideia, só no ano de 1982, o 

                                                 
3Título da reportagem publicada no jornal Valor Econômico em 26/10/2016 e disponível em 

http://www.valor.com.br/cultura/4758425/nova-fase-dos-clubes-de-livros. Acesso em: 12/03/2017 
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Círculo do Livro atinge a marca de 5 milhões de exemplares vendidos, totalizando 17 

milhões já na primeira década do clube. (HALLEWELL, 1982, p.574). 

Apesar das encadernações especiais acompanhadas de uma revista, a impressão e 

o acabamento dos livros do Círculo do Livro “custam de 10% a 15% menos que as edições 

comerciais nas livrarias”, pois, há “um mercado garantido e economia de escala”. 

(HALLEWELL, 1982, p.574). Isso também acontece com o Clube do Livro, que mantém 

o “custo por volume para os sócios em cerca de um terço do preço da livraria”. 

(HALLEWELL, 1982, p.411). 

Essa breve contextualização demonstra sua relevância neste artigo quando muitos 

empreendedores dos atuais clubes de assinatura de livros reconhecem o sucesso de seus 

predecessores como uma prerrogativa empresarial. A declaração de Gustavo Lembert, 

um dos fundadores da TAG Livros, em entrevista para o jornal Valor Econômico, reflete 

essa motivação, quando resgata o êxito persistente do Círculo do Livro “ao longo de 30 

anos” num contexto de “sucessivas crises econômicas”, similar ao que se vive hoje:  

“O Círculo do Livro sobreviveu ao longo de quase 30 anos, apesar de 

sucessivas crises econômicas, em momentos parecidos com o que 

vivemos agora.”4 (grifo meu). 

Ou, ainda, quando a editora e escritora Julia Wähmann, uma das fundadoras do 

Garimpo Clube do Livro, relata que o “mítico Círculo do Livro” inspirou a criação de seu 

clube de assinatura de livros: 

“A ideia original do Garimpo é do Gustavo Barbeito, financista e 

empresário, que me procurou em fins de 2015 para falar desse projeto, 

cuja inspiração vem do mítico Círculo do Livro.”5 (grifo meu). 

 

Já, neste momento, pode-se evidenciar nesse fenômeno o que Lotman chama de 

cultura como um grande texto e semiosfera como um continuum semiótico dinâmico que 

gera, ininterruptamente, novos textos, novos significados, num entrelaçamento repleto de 

ambivalência e mobilidade. Em suas palavras: 

“A cultura em sua totalidade pode ser considerada como um texto. Mas 

é extremamente importante salientar que é um texto organizado de forma 

complexa que se decompõe em uma hierarquia de “textos nos textos” e 

que forma complexos entrelaçamentos de textos. ” (LOTMAN, 1996, p. 

75).  

 

                                                 
4 Valor Econômico em 26/10/2016 e disponível em http://www.valor.com.br/cultura/4758425/nova-fase-dos-clubes-

de-livros. Acesso em: 12/03/2017 
5 Coluna de Literatura publicada no Diário Catarinense em 8/2/2017. Disponível em 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/02/carlos-schroeder-clube-do-livro-traz-curadoria-

especializada-e-segmentada-9716205.html Acesso em 25/04/2017 
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Irene Machado (2003) contribui para essa análise, quando, a partir de Lotman 

(1996), explica: 

“Cultura significa o processamento de informações e, consequentemente, 

organização em algum sistema de signos, ou de códigos culturais. Nesse 

sentido, a semiótica da cultura trabalha com um intervalo: a 

transformação da não-cultura em cultura. O que está na pauta de estudo 

é uma dinâmica transformadora.” (MACHADO, 2003, p. 33). 

 

Assim, é a partir dessa dinâmica transformadora que cultura é memória porque 

quando um determinado texto da cultura é reapresentado ele se torna memorável, ou seja, 

algo que já está na cultura sofre um novo entrelaçamento, gerando um novo texto, que 

permite a decodificação de novos significados a partir da ambivalência, mobilidade e 

dinamismo das fronteiras da semiosfera (LOTMAN, 1996). É justamente desse 

entrelaçamento, desse grau de intersecção, de troca, de reconhecimento que cultura é 

memória. (FERREIRA, 2007, p. 109). Mas, como nos lembra Nunes (2010), não é 

memória “no sentido restrito de arquivamento”, mas “memória e movência”. É memória 

porque “condensa e reorganiza. Movência porque o texto se modifica e se projeta no 

tempo independente de nossa vontade”. (NUNES, 2010, p. 34).  

Por isso, ao olhar para os atuais clubes de assinatura, é possível apreender que há 

a atualização de determinados textos da cultura, entre eles, por exemplo, o livro, o leitor 

e o clube, a partir de uma variância de interpretações, conservando as características que 

os definem como clube de livros porque:  

“Neste sentido, o espaço da cultura pode ser definido como um espaço de 

memória comum, isto é, um espaço em que alguns textos comuns podem 

ser preservados e atualizados. A atualização desses textos se realiza 

dentro dos limites de algumas variantes de sentido que permite dizer que 

no contexto de uma nova época o texto conserva, com toda a variância 

de interpretações, a qualidade de ser idêntico a si mesmo. Assim a 

memória comum de uma determinada cultura está assegurada, em 

primeiro lugar, pela presença constante de alguns textos e, em segundo 

lugar, pela unidade dos códigos, por sua invariância, ou pelo caráter 

ininterrupto e regular de sua transformação.” (LOTMAN, 1990, p. 109).  

 

Nesse processo, a memória da cultura não é apenas uma, mas se torna 

internamente bastante variada. Em outras palavras, sua unidade somente existe em certo 

nível e supõe a presença de “dialetos da memória” parciais que correspondem à 

organização interna das coletividades, constituindo o mundo de uma determinada cultura. 

(LOTMAN, 1996).  
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Isso faz com que essa memória seja reconhecida e faça sentido tanto para os 

idealizadores dos atuais clubes de assinatura de livros quanto de seus associados, uma vez 

que ao reconhecerem o Círculo do Livro como um modelo a ser seguido, recuperam, na 

cultura, a memória desse clube do livro. Retornam ao futuro ressignificando esse modelo, 

que se torna atualizado a partir de outros códigos culturais, porém, mantêm a essência de 

um clube de livros, como, por exemplo, a entrega de um livro impresso, acompanhado de 

uma revista que fala sobre a obra e seu autor. O curador é apresentado como uma figura 

nova, porém, não se pode esquecer que os editores dos clubes precursores também faziam 

uma seleção de obras para os associados ao clube. E há a própria ideia de clube, que volta 

como memória e movência, como lembra Nunes (2010). 

2.“'Clube do Livro' se moderniza e volta a fazer sucesso”6   

O título acima é de uma reportagem publicada no jornal O Estado de S.Paulo que 

anuncia o retorno dos clubes de assinatura de livros. Desde 2014, vem surgindo, a cada 

dia, um novo clube de assinatura de livros. Até o momento da elaboração deste artigo, já 

é possível enumerar mais de dez clubes de assinatura de livros. São eles: TAG Livros, 

Garimpo Clube do Livro, Turista Literário, Clube do Livro Online, Leiturinha, Clube 

Quindim, Taba, Petitebook, Expresso Letrinhas, Box 95, BecoClub e Booxs.  

Um denominador comum entre eles é a ideia de curadoria especializada na seleção 

de livros, considerando a faixa etária: bebês, crianças, jovens e adultos, ou o perfil do 

leitor. Além disso, todos estão disponíveis para assinatura pela internet, ou seja, basta 

entrar no site de cada um deles, preencher um cadastro, escolher uma opção de kit ou de 

box e realizar o pagamento da mensalidade ou da modalidade de assinatura.  

A partir da assinatura, todos os meses é enviado o kit ou a box, muitas vezes, 

artesanalmente confeccionada. Por exemplo, a box do Garimpo Clube do Livro é um 

envelope costurado com barbante (vide figura 17). Dentro da box, não somente um livro, 

que pode ter uma encadernação especial, mas também mimos, como uma revista sobre a 

obra e seu autor, com comentários do curador, um marcador de páginas temático e uma 

carta com orientações, a exemplo do que faz a TAG Livros (vide figura 18). 

                                                 
6 Reportagem publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 2/07/2016 

http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,clube-do-livro-se-moderniza-e-volta-a-fazer-

sucesso,10000060430. Acesso em: 3/3/2017 
7 Disponível em https://www.instagram.com/p/BR-tnCTFK38/?taken-by=garimpoclubedolivro. Acesso em 16/5/2017 
8 Disponível em https://www.instagram.com/p/BUNi_uwg7EG/?tagged=taglivros&hl=pt-br Acesso em 16/5/2017 
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Figura 1. 

O livro do mês é sempre uma surpresa até o momento da abertura da box pelos 

associados, ingrediente fundamental, como explica Tomás Susin, outro fundador da TAG 

Livros, em entrevista ao jornal O Globo: “Se revelarmos antes o nome do livro do mês, 

eles [os associados] ficam chateados. Tem gente que diz que, quando o livro chega do 

correio, se sente como tivesse recebido um presente”9. 

Dessa forma, uma relação entre presente e surpresa se traduz em um jogo lúdico, 

imaginativo, seriado e temporal, em que há a necessidade do “flagrante pelo ar de mistério 

em que frequentemente se envolve”, uma vez que o “encanto do jogo é reforçado por se 

fazer dele um segredo”. (HUZINGA, 1990, p. 13) 

Assim o jogo é uma atividade voluntária, acompanhado de tensão e alegria, que 

se sobressalta aos olhos da vida cotidiana, como explica Huzinga, em Homo Ludens: 

“Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 

e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da “vida quotidiana”.” (HUZINGA, 1990, p. 

24). 

É isso que cada clube de assinatura faz até o momento de revelar o nome do livro 

selecionado: alimenta a ideia de um jogo lúdico por meio de suas publicações, que geram 

novos comentários de seus associados. A publicação do Leiturinha (vide figura 210), traz 

o suspense do desafio: “leiturinha#Desafio: Filho de uma grande escritora brasileira, 

carrego, bem guardados dentro de mim, três desejos reprimidos de uma garotinha. Meu 

nome é composto por duas palavras e uma delas é uma cor. QUE LIVRO EU SOU? ” 

                                                 
9 O Globo.com, publicado em 7/8/2016. Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/livros/tag-cria-clube-da-

leitura-faz-sucesso-19871308#ixzz4kDfyDfLA Acesso em 22/5/2017 
10 Disponível em https://www.instagram.com/p/BTaA59Al6xq/?taken-by=leiturinha. Publicado em 27/4/2017. 

Acesso em 27/4/2017 
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Figura 2 

Além disso, como fenômeno cultural (HUZINGA, 1990), o jogo permanece como 

“uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela memória”, mesmo 

quando ele finaliza (HUZINGA, 1990, p. 11). Assim, mais uma vez, a memória entra em 

cena: mesmo quando o nome do livro for revelado, parte desse “tesouro” será memória.  

Nesse jogo, o corpo também se torna mídia, como explica Baitello (2010), a partir 

das definições de Harry Pross. Isso ocorre porque “sempre há um corpo no início e no 

final de todo processo de comunicação”, independente do grau de complexidade da 

mediação primária, secundária e terciária. Assim o conceito de mídia é expandido para 

além da comunicação verbal. Um gesto do corpo comunica e é uma estratégia de 

sociabilidade. (BAITELLO, 2010, p.62).  

É o que se percebe nesse jogo lúdico: muitos dos associados dos clubes de 

assinatura de livros usam gestos e expressões faciais para comunicar sua alegria ou afeto 

no momento da chegada da box. Um associado da TAG Livros, por exemplo, publicou, 

em seu Instagram, uma fotografia que mais lembra uma cena: nela, ele segura a caixa da 

TAG Livros junto ao corpo enquanto pisca o olho esquerdo de forma amistosa. Ao lado 

dessa imagem, ele registra o seguinte comentário: “sempre uma boa surpresa.”11 

Vale lembrar que esses processos comunicacionais interacionais não ocorrem 

somente porque há uma invenção tecnológica, como as redes sociais, que os viabiliza. 

(BRAGA, 2012, p.36). Eles ocorrem porque não há mais só produtor e receptor de 

mensagens, mas porque há, no ambiente de midiatização, a circulação, que ocorre num 

fluxo contínuo, como Braga explica neste trecho:  

“Esse “fluxo adiante” acontece em variadíssimas formas – desde a 

reposição do próprio produto para outros usuários (modificado ou não); 

                                                 
11 Disponível em https://www.instagram.com/p/BVAockcAUwn/?tagged=taglivros Publicado em 6/6/2017. Acesso 

em 13/6/2017 
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à elaboração de comentários – que podem resultar em textos publicados 

ou em simples “conversa de bar” sobre um filme recém visto; a uma 

retomada de ideias para gerar outros produtos (em sintonia ou 

contraposição); a uma estimulação de debates, análises, polêmicas – em 

processo agonístico a esforços de sistematização analítica ou estudos 

sobre o tipo de questão inicialmente exposta; passando ainda por outras 

e outras possibilidades, incluindo aí, naturalmente a circulação que se 

manifesta nas redes sociais.” (BRAGA, 2012, p. 39). 

Dessa forma, a circulação apresenta uma possibilidade além das já conhecidas 

relações diretas entre produção e recepção. Ela se torna inevitável, já que o receptor se 

torna produtor e, por consequência, o produtor é receptor, dando sequência ao que se 

recebe. Assim a circulação torna-se um “lugar no qual produtores e receptores se 

encontram em jogos complexos de oferta e de reconhecimento”. (FAUSTO NETO, 2010, 

apud BRAGA, 2012, p. 39) 

Essa “conversa de bar” transportada para as redes sociais, como se refere Braga 

(2012), ajuda a entender, na sociedade em midiatização, todo um esforço produtivo para 

circular algo como se alguém estivesse a escutar (BRAGA, 2012). Tanto as publicações 

dos clubes de assinatura de livros quanto dos seus associados dão a sensação de que há 

um pacto social estabelecido entre eles, como se pode notar na leitura da mensagem 

publicada pela TAG Livros em seu Instagram:  

“Quem aí posta fotos da TAG no Instagram? Através da #taglivros, vocês 

podem compartilhar conosco suas fotos! Adoramos vê-los abrindo nossos 

kits, lendo os livros em lugares bonitos, usando nossa ecobag, 

compartilhando conosco suas bibliotecas pessoais, etc. Então, não 

esqueçam de usar a #taglivros para que a gente possa ver as fotos e 

interagir com vocês!”12 (grifo meu) 

Ou, ainda, na publicação do Leiturinha quando o clube agradece a uma associada 

por enviar a imagem de sua filha manuseando o livro do mês, e uma segunda mãe adiciona 

o seguinte comentário como numa conversa: “como faço para compartilhar as fotos com 

vcs? Tenho várias até fiz um vídeo do meu pequeno plantando a sementinha dele.”13 [sic]  

A partir desses exemplos de interação, é possível estabelecer uma relação entre o 

fluxo contínuo da circulação (BRAGA, 2012), e o continuum semiótico da semiosfera 

(LOTMAN, 1996).  

Essa interação é geradora de novos sentidos, não somente um receptor passivo, 

portador do que vem de fora. É um texto que assume seus “dispositivos dialógicos”, 

                                                 
12 Disponível em https://www.instagram.com/p/BIkSm9nDjDi/?taken-by=taglivros&hl=pt-br Publicado em 1/8/2016. 

Acesso em 12/6/2017 
13 Disponível em https://www.instagram.com/p/BTXM9BDlPC7/?taken-by=leiturinha. Publicado em 26/04/2017. 

Acesso em 26/04/2017 
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ressignificando práticas, códigos, signos e linguagem nos processos interativos. 

(MACHADO, 2003). Já como dispositivo interacional que promove a “invenção social” 

(BRAGA, 2012), a interação amplia o potencial da circulação, gerando uma dada 

permanência ao que está circulando. A partir dessas leituras, pode-se concluir que tanto 

os dispositivos dialógicos quanto os interacionais, aqui mencionados, promovem 

memória e movência ininterruptas do que está na cultura. (NUNES, 2011, p. 34).  

3. “Literatura sur-mesure”14 

Os clubes de assinatura de livros dialogam e interagem a partir da ideia de 

curadoria, que surge para atender leitores que estão fora da “zona de conforto literário” e, 

por isso, em busca da recomendação de um curador, como explica Gustavo Lambert, um 

dos fundadores da TAG Livros:  

“Hoje contamos com a vantagem de vender pela internet, atendendo a 

um leitor que espera sair da zona de conforto literário e, por isso, quer 

a recomendação de um curador.”15 (grifo meu). 

Além disso, a curadoria torna-se um caminho para equacionar a necessidade de 

um leitor ávido pela expansão da experiência literária e do contato com a literatura. É o 

que revela Julia Wähmann, uma das fundadoras do Garimpo Clube do Livro, sobre a 

relação entre a curadoria e a maior diversidade de títulos para os associados dos clubes:  

“Desejo de criar um serviço de assinatura de livros com curadores que 

escolhessem títulos dentro de áreas/segmentos diversos. Isso 

proporcionaria aos leitores mais diversidade, e, portanto, mais 

possibilidades de ampliar experiências de leituras, de se abrir para o 

novo e, com isso, se envolver mais com a literatura.”16 (grifo meu). 

Em relação à experiência literária ou à leitura, Roger Chartier (1999) revela que 

“os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas 

atitudes são inventadas, outras se extinguem” (CHARTIER, 1999, p.77). 

Nesse sentido, a curadoria dos clubes de assinatura de livros assume o papel de 

selecionar, organizar, apresentar, cuidar e zelar por esses gestos, por esses objetos lidos, 

                                                 
14 Título de reportagem publicada na Revista Vogue Brasil em 9/6/2017 

http://vogue.globo.com/lifestyle/cultura/noticia/2017/06/literatura-sur-mesure.html Acesso em 13/6/2017 
15 Valor Econômico em 26/10/2016 e disponível em http://www.valor.com.br/cultura/4758425/nova-fase-dos-clubes-

de-livros. Acesso em: 12/03/2017 
16 Coluna de Literatura publicada no Diário Catarinense em 8/2/2017. Disponível em 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/02/carlos-schroeder-clube-do-livro-traz-curadoria-

especializada-e-segmentada-9716205.html Acesso em 25/04/2017 
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pelas razões de ler, ainda que inventadas (CHARTIER, 1999), quando prometem uma 

agregação qualitativa de valor ao que foi selecionado.  

Um exemplo é o Clube Quindim, especializado em livros para crianças de zero a 

12 anos de idade, que divulga em seu site como a sua curadoria contribui para a 

transformação de uma criança em um leitor preparado para viver a diversidade cultural 

brasileira:  

“Pensando na criança como um ser complexo e na diversidade cultural 

do nosso país, a curadoria do Clube é formada por pessoas de diferentes 

áreas do conhecimento e regiões brasileiras. Esse time de especialistas 

buscou eleger histórias que são fundamentais para as crianças e que seu 

filho precisa conhecer.”17 (grifo meu) 

O clube TAG Livros também destaca a importância da curadoria quando afirma 

que não é qualquer um quem escolhe o livro, mas sim uma “personalidade do universo 

cultural ou literário”, citando os nomes desses curadores, conforme texto em seu site:  

“Você sabe quem escolhe os livros do clube? Não é qualquer um. Todos 

os meses, convidamos alguma personalidade do universo literário ou 

cultural para fazer a curadoria: nomes como Mario Vargas Llosa, Luis 

Fernando Verissimo, Martha Medeiros e Alberto Manguel.”18 (grifo 

meu) 

Outro destaque é a escolha “preciosa”, realizada pelos curadores do Garimpo 

Clube do Livro, que proporciona ao leitor uma “verdadeira transformação”, como se pode 

ler no trecho publicado em seu site: 

“O Garimpo Clube do Livro já traz no nome a proposta do trabalho: 

selecionar dentre as leituras dos curadores as mais preciosas, levar aos 

assinantes livros marcantes, daqueles que promovem verdadeiras 

transformações! #garimpoclubedolivro #curadorialiterária.”19 (grifo 

meu) 

No entanto, é importante lembrar que essa atividade de guiar, selecionar ou de 

mediar a relação entre livro e leitor sempre existiu na história da cultura escrita e, 

especificamente, do livro. Como ainda lembra Chartier (1999), o papel de aconselhar ou 

desaconselhar determinadas leituras foi ocupado pela Igreja, pela família, pela escola, 

pelo bibliotecário público e até pelo editor, que, muitas vezes, assumia também a função 

comercial para a venda de livros e, por isso, acabava por estabelecer uma hierarquia 

dentre muitas escolhas. Mas, é o próprio Chartier (1999) quem também revela que essas 

instituições perderam a legitimidade no mundo social devido à “complexidade ou à 

                                                 
17 https://www.clubequindim.com.br/ Acesso 22/5/2017 
18 https://taglivros.com/ Acesso em 22/5/2017 
19 Disponível em https://www.instagram.com/p/BP3Chu-h44q/?taken-by=garimpoclubedolivro Acesso em 13/6/2017 
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imprevisibilidade” inerentes às “práticas da leitura”, que se emancipam “frente às ordens 

e às normas”. (CHARTIER, 1999, p.113). 

Por isso, o que se deseja neste artigo é propor uma reflexão mais ampla: os atuais 

clubes de assinatura de livros não são apenas curadores da leitura ou da obra literária, mas 

atuam como curadores de tempo, de espaço, de memórias, de afetos e de experiências 

literárias, quando se percebe que há um jogo envolvido, com dois objetivos: um, mais 

evidente, é abrir a caixinha, sinônimo de surpresa, de presente e de livro, e outro, menos 

evidente, é vivenciar as três fases do jogo: o antes, o durante e o depois da box, como um 

ciclo, como um círculo, como um ritual, um acordo tácito, que dá ritmo à experiência.  

Gourevitch (1975) explica em As culturas e o tempo que “o predomínio, na 

consciência social, do tempo cíclico sobre o tempo linear é condicionado pela relação 

específica entre os elementos dinâmicos e os elementos estáticos nos processos 

históricos” (GOUREVITCH, 1975, p. 283). Dessa forma, o ritmo da vida social depende 

da alternância de ciclos, ora de produção, ora das estações do ano, ora do jogo lúdico: 

esses ritmos e essas cadências mudam a percepção e apercepção do tempo, gerando, 

muitas vezes, “a crença no eterno retorno”. (GOUREVITCH, 1975, p. 263-265).  

Esse tempo social é diferente em cada cultura, em cada sistema sociocultural em 

função de sua estrutura interna (GOUREVITCH, 1975). Nessa análise, pode-se assumir 

que essa estrutura interna é a própria ideia de clube como uma comunidade “de jogadores” 

que “geralmente tendem a tornar-se permanentes, mesmo depois de acabado o jogo” 

(HUZINGA, 1990, p.13). É “a sensação de estar ‘separadamente juntos’, numa situação 

excepcional, de partilhar algo importante, afastando-se do resto do mundo e recusando as 

normas habituais” o que “conserva sua magia para além da duração de cada jogo”. 

(HUZINGA, 1990, p.13). 

Isso ocorre quando, entre um livro do mês e outro, os clubes de assinatura de livros 

mantêm a ideia de circulação ativa, já preparando o suspense (BRAGA, 2012). E, 

novamente, se tem a surpresa, o lúdico, o jogo da “charada” até a descoberta do livro do 

mês seguinte.  

4. “Novos caminhos para a leitura”20 

Michèle Petit (2010) define leitura como um ritual, um espaço de jogo, de riso, 

um lugar estético e cultural quando é uma escolha, e não uma obrigatoriedade pedagógica. 

                                                 
20 Título da reportagem publicada no jornal OHoje.com Publicado em 14/1/2017. 

http://ohoje.com/noticia/cultura/n/128394/t/novos--caminhos-para--a-leitura. Acesso em 13/6/2017.  
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Nesse sentido, quando os atuais clubes de assinatura de livros prometem aos seus 

associados a possibilidade de “vivenciar novas experiências literárias”, há uma 

ressignificação a partir dos códigos culturais, da semiose e das fronteiras da semiosfera 

(LOTMAN, 1996), do que está em circulação (BRAGA, 2012), gerando novos textos da 

cultura, novos significados, novas memórias do que seja livro ou do que seja leitor.  

Isso porque, oposto a um “cotidiano visível”, a leitura “se mostra paradoxal, 

permitindo ao mesmo tempo uma escapada solitária e encontros. Ela é o meio de 

experimentar uma permanência onde não há” (PETIT, 2010, p. 80).  

Em outras palavras, há entre os leitores o desejo de dividir, dado que este ato é 

inerente à leitura, como revela Petit: 

“É por meio de intersubjetividades gratificantes que surge o desejo de ler, 

e o ato de dividir é inerente à leitura como todas as atividades de 

sublimação. Mesmo se leio sozinha no meu quarto, quando viro as 

páginas, quando levanto os olhos do livro, outros estão ali ao meu lado: 

o autor, os personagens (...), os outros leitores do livro, de ontem e de 

amanhã, os amigos que dele me falaram ou a quem imagino que eu 

poderia recomendar. ” (PETIT, 2010, p. 139-140). 

Para ilustrar as intersubjetividades gratificantes a que se refere Petit (2010), 

recorre-se à publicação de uma associada que compara a sensação de “abrir a sua 

caixinha” da TAG Livros à lembrança de estar na companhia da avó, bebendo café e 

comendo um pedaço de bolo simples, conforme seu relato: 

“Eu nem sei descrever a sensação de abrir a minha caixinha. Mas talvez 

seja como sentar com a minha avó para tomar café do lado de fora da 

rua comendo um bolo simples, consciente de ser um daqueles momentos 

toscos para ter euforia, mas dos mais valiosos ao passar da vida. Amo 

muito, me enche de esperança. O que dizer? Muito obrigado! #taglivros 

#experienciasliterarias.”21 [sic] (grifo meu) 

O que se percebe é que há o resgate de afetos cultivados com a avó para tentar 

descrever a “sensação de abrir a caixinha” como uma euforia repleta de esperança. Em 

outras palavras, essa sensação memorável gera um novo grau de intersecção, de vínculo, 

de reconhecimento, permitindo compartilhar não só o que se lê, mas também o que se 

sente ao experimentar uma permanência numa ausência.  

                                                 
21 https://www.instagram.com/p/BMXfV3Flw27/?taken-by=taglivros - Publicado em 3/11/2016. Acesso em 

13/6/2017 
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Nesse sentido, é possível inferir que a experiência literária também se faz pela 

memória, pelos afetos e vínculos. Talvez, por isso, seja tão importante vivenciá-la em um 

jogo lúdico, em um ritual. 

Conclusão 

Ao olhar os atuais clubes de assinatura de livros como um fenômeno 

comunicacional, do consumo, da cultura e da memória, percebe-se que há uma dinâmica 

que se repete, ciclicamente, a partir da ideia de curadoria e de experiência literária.  

Daí surgem as indagações sobre esse fenômeno. Com certeza, este artigo não 

esgota as possibilidades de reflexão, mas propõe uma que é latente e motiva a sua 

elaboração: ao examinar mais de perto esse fenômeno, muitas nuances dizem que não se 

trata apenas de uma curadoria voltada somente para o consumo de livros. 

Há mais a dizer, ainda que a motivação econômica desses clubes de assinatura 

resida no escoamento ou na impressão de tiragens mais vantajosas financeiramente, a 

exemplo de seus predecessores. Todos são apontamentos, mas não são objeto desta 

análise.  

Este artigo decide guiar-se pelas nuances, propondo uma análise sobre esse 

fenômeno, que envolve códigos culturais, linguagem, textos da cultura, jogo lúdico, 

memórias, afetos e experiências literárias. Todos esses entrelaçamentos de textos geram 

novos significados, cultura se torna memória, sob à ótica da Escola de Tártu-Moscou e, 

em especial, de Lotman (1996) e permanecem em circulação na ambiência midiatizada, 

como lembra Braga (2012). Quanto mais circula, mais tem sua permanência ampliada 

como matriz cultural.  

Associar essas duas visões enriquece este artigo, porque ambas trazem a cultura 

como força motriz dos processos comunicacionais e de consumo. Duas lentes que ajudam 

a enxergar esse fenômeno complexo e, por isso, também instigante, uma vez que 

extrapola a ideia de memória como arquivo do que existiu, mas coloca a memória como 

geradora de um presente ressignificado, graças à movência do texto semiótico que se 

projeta aquém de qualquer vontade, a qualquer tempo. Isso só é possível porque tudo é e 

está na cultura como um texto, um tecido. 

Assim, este artigo aponta um caminho: os clubes de livros articulam uma 

curadoria para o consumo de memórias, de afetos e de experiências literárias, 

ressignificando o livro e o leitor.  
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Talvez porque seja essa a curadoria que mais se aproxima da definição de 

experiência literária (PETIT, 2010) e, por isso, contribua tanto para a permanência do 

clube como comunidade em que os jogadores têm a sensação de estar separadamente 

juntos (HUZINGA, 1990) para compartilhar o próprio ato de jogar. Essa curadoria guarda 

o tesouro da memória. 
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