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Resumo: O Boockcrossing é uma rede social de leitores, um clube de livros que 

ultrapassa o tempo e o espaço. É uma prática inovadora que surgiu nos Estados 

Unidos, onde os leitores se cadastram no site www.boockcrossing.com e lá 

registram os livros que já leram e os colocam em locais públicos, tais como, cafés, 

rodoviárias, escolas, praças, dentre tantos outros lugares. Esses livros são 

cadastrados no site e recebem um número de identificação. Ao encontrar esse 

livro, espera-se que a atitude de quem o encontrou seja a de incentivar a leitura, e, 

após realizar a leitura do livro, colocar esse livro a disposição para novos leitores. A 

ideia principal é libertar os seus livros das estantes, compartilhando e facilitando o 

acesso à cultura e leitura de livros impressos, de uma forma que seja pensada 

numa biblioteca universal de troca de livros, onde não se encontre barreiras 

geográficas. Os leitores podem também pedir emprestado um livro a outro leitor. 

Caso encontrem algum livro "libertado", podem entrar no sítio do Bookcrossing e 

colocar o número desse livro. Neste local,  encontram outros utilizadores que já o 

leram e podem partilhar opiniões. E quem libertou o livro fica também a saber por 

onde anda o seu antigo livro.  A utilização da Internet é imprescindível para o 

usuário realizar o seu login no site Boockcrossing e cadastrar os livros encontrados 

em algum lugar, como também aqueles que serão disponibilizados para o 

compartilhamento. Acredita-se que essa rede tenha potencial para contagiar as 

pessoas e incentivá-las a ler sempre mais. Apresentamos nesse trabalho essa 

ideia e seu funcionamento. 

Palavras-Chave: Boockcrossing. Livros e Leitura. Biblioteca Universal. 

 

http://www.boockcrossing.com/

