
SKOOB ❙ Criado em 2009, tem
725 mil usuários cadastrados e
permite criar uma estante virtual,
compartilhar resenhas, participar
de discussões e trocar livros.
www.skoob.com.br

GOODREADS ❙ Criado em 2007,
tem 11 milhões de usuários cadas-
trados. Permite montar estantes
virtuais, compartilhar resenhas e
recomendar livros aos usuários.
www.goodreads.com

TINY LITTLE THINGS ❙ De Tatia-
na Feltrin. Tem mais de 7,7 mil
inscritos. http://www.youtube.com/
user/tatianagfeltrin/

THE READABLES ❙ De Priscilla
Castro. Tem mais de 21,1 mil usuá-
rios inscritos. http://www.youtube.
com/user/thereadables/

BOOKS AND QUILLS ❙ De San-
ne Vliengthart, tem mais de 17 mil
usuários inscritos. http://www.you-
tube.com/user/booksandquills

Lais Cattassini
lais.cattassini@estadao.com

CLUBE DO LIVRO

Os cariocas Viviane Lordello e
Lindenberg Moreira queriam
compartilhar com os amigos os
livros de que gostavam quando
criaram em 2009 o Skoob
(“books” ao contrário), a pri-
meira rede social brasileira des-
tinada a leitores de livros. Des-
de então, encontrar outras pes-
soas na internet que leram os
mesmos livros para trocar expe-
riências, críticas e até recomen-
dar outras leituras se tornou
um hábito mais simples. Afinal,
quando um livro é bom, há a ne-
cessidade de compartilhá-lo
com o mundo.

Viviane conta que o Skoob foi
criado para atender um grupo de
amigos que queria uma alternati-
va online para falar de livros.
Não demorou muito para que ou-
tras pessoas com a mesma neces-
sidade se cadastrassem. Na pri-
meira semana, 2.500 pessoas en-
traram para a rede. “Foi nesse
momento que percebemos que
havia muita gente esperando
uma rede social específica para
leitores”, diz ela.

Com uma interface simples, o
Skoob permite ao usuário listar
os livros que leu, os que está len-
do e os que quer ler. Também é
possível apontar os livros que fo-
ram relidos e os abandonados.
Há ainda a possibilidade de publi-
car resenhas elaboradas, divul-
gar o andamento da leitura e inte-
ragir com usuários que estão len-
do o mesmo livro. Para aproxi-
mar leitores que têm gostos simi-
lares, a rede social ainda permite
a criação de grupos que funcio-
nam como fóruns de discussão.

“Ler é quase sempre algo que
fazemos de forma solitária. Ge-
ralmente gostamos de comentar
o que estamos lendo, mas é difí-
cil encontrar pessoas que este-
jam lendo o mesmo livro dentro
do nosso ciclo de amizades”, afir-
ma Viviane.

O site é uma paixão para a jor-
nalista e blogueira Juliana Olive-
to, de 23 anos. Criadora do site
Livros e Bolinhos, Juliana usa o
Skoob desde 2009. “Gosto dele
pela organização que me propor-
ciona. Posso marcar a data em
que li cada livro, por exemplo.
Gosto da praticidade de reunir
as informações da minha estan-
te e para poder contar quantos
livros li por ano”, diz.

O Skoob não é a única ferra-
menta do tipo. Similar a ele, o
Goodreads é o pioneiro das re-
des sociais literárias nos Estados
Unidos. O site foi desenvolvido
em 2007 pelo norte-americano
Otis Chandler, que diz ter tido a
ideia quando passava os olhos pe-
la estante de livros de um amigo,
procurando um livro para ler.
“Percebi que quando quero uma
dica de leitura recorro a um ami-
go e não a um desconhecido em
uma lista de bestsellers”, disse
Chandler ao Link. “Então pensei
em criar um site para ver a estan-
te de todos os meus amigos e des-
cobrir o que eles acharam de to-
dos aqueles livros.”

O Goodreads também permi-
te criar uma estante virtual, que
pode ser vista por todos os ami-
gos do usuário na rede. Os títu-
los podem ser divididos em pra-
teleiras temáticas ou nas catego-
rias “li”, “lendo” ou “quero ler”.
Também é possível comparti-
lhar resenhas, comentários e
criar grupos de discussão.

Descobertas. Além de compar-
tilhar experiências de leitura,
ambas as redes sociais possibili-
tam o compartilhamento de li-
vros. No aplicativo para iPad e
iPhone, o Goodreads oferece o
download gratuito de títulos
que já estão em domínio públi-
co. Chandler afirma que tam-
bém foi pensando no mercado
de e-books que a rede foi desen-
volvida. “Comprar livros é algo
que está migrando para o meio
online. As pessoas precisam en-
contrar uma maneira de desco-
brir livros online, o que é um de-
safio muito maior do que avaliar
os títulos em uma estante.”

Além disso, Chandler cita a pu-
blicação independente como
um outro fator importante para
o uso das redes sociais na desco-
berta de novas leituras. “Se você
perguntar a uma editora ou a um
autor qual é o principal proble-
ma da indústria hoje eles vão di-
zer que é a ‘descoberta’. O Goo-

dreads ajuda pessoas a descobrir
novos livros por meio de amigos,
da comunidade e de nossa ferra-
menta de recomendações.”
Com base nas avaliações do usuá-
rio, o Goodreads cria uma sele-
ção de títulos de gêneros, temas
e autores semelhantes aos lista-
dos como favoritos.

No Skoob a descoberta vai
além. O site tem um espaço ex-
clusivo para trocar livros. Os
usuários podem divulgar os li-
vros que têm e querem trocar e
aqueles que gostariam de rece-
ber. “Uso o Skoob apenas para
troca de livros. Não atualizo
meu perfil com frequência e
nem tive tempo para montar a
minha estante”, diz a professora
de inglês e tradutora Tatiana Fel-
trin, de 30 anos, que faz resenhas
de livros no YouTube (mais infor-
mações no texto ao lado).

O espaço também é usado por
editoras, que fazem promoções
para os usuários do Skoob. Res-
ponsável por algumas das obras
favoritas do público da rede so-
cial, como os livros da série
Harry Potter, a editora Rocco usa
a ferramenta em seu favor. Para
Cíntia Borges, gerente de comu-
nicação da empresa, as promo-
ções fazem o livro chegar a leito-
res em potencial. “Alguém que
deseja ler o que produzimos po-
de funcionar como um porta-
voz informal e espontâneo de
nossos livros”, diz.

Cada ação promovida por
uma editora tem em média 5 mil
participantes interessados em
uma cópia do livro, o que colabo-
ra para a divulgação do título. Os
gêneros variam de autoajuda, li-
teratura infanto-juvenil e até
mesmo biografias.

Seja para compartilhar expe-
riências, descobrir novos títulos
ou conhecer novos amigos, re-
des sociais são importantes fer-
ramentas nesse processo. “As
pessoas não querem apenas ler,
mas também compartilhar suas
opiniões. E sem a internet não
vejo como isso poderia aconte-
cer”, afirma Juliana Oliveto.

PARA GOSTAR

DE LER

No YouTube,
usuários dão
dicas de livros
Assim como existem os vídeos
para dar dicas de maquiagem, en-
sinar artesanato e discutir cine-
ma, há também os usuários do
YouTube que discutem literatu-
ra. Chamados de “booktubers”,
os canais fazem resenhas, brinca-
deiras, promoções e enrique-
cem a discussão literária online.

A professora de inglês e tradu-
tora Tatiana Feltrin, de 30 anos,
foi uma das primeiras brasileiras
a entrar para a categoria, com o
canal Tiny Little Things, hoje
com mais de 7,7 mil usuários ins-
critos. Ela diz que começou a fa-
zer vídeos em 2007. “O primeiro
era sobre livros em inglês para
complementar os estudos da lín-
gua. Depois passei a mostrar os
livros que eu tinha lido e muita
gente se interessou.”

Mais dinâmicas do que as críti-
cas em texto, as resenhas em ví-
deo ainda têm a vantagem de
mostrar aos usuários o tamanho
do livro, da letra e até a qualida-
de da edição.

Considerada uma das melho-
res “booktubers”, a canadense
Priscilla Castro, de 26 anos, man-
tém o canal The Readables, com
mais de 21,1 mil usuários inscri-
tos. O canal começou em 2010,
inspirado pelas pessoas que usa-
vam o YouTube para fazer críti-
cas de filmes. Priscilla acredita
que vídeos são essenciais para
transmitir uma boa opinião lite-
rária. “A pessoa precisa ter uma
grande paixão por livros e preci-
sa se expressar de maneira vívi-
da nos vídeos”, diz.

A holandesa Sanne Vliegen-
thart, de 23 anos, do canal Books
and Quills, acha mais fácil se ex-
pressar em vídeo, e isso anima a
audiência. “Eu nunca escrevi
uma resenha de um livro.” / L.C.

PARA DISCUTIR

Compartilhamento. Viviane
Lordello e Lindenberg Moreira
fundaram o Skoob em 2009

● A discussão
sobre livros se
estende para as
redes sociais
especializadas,
como o site
brasileiro Skoob
e o Goodreads

PARA ASSISTIR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Link, p. L6.




