Blogs
de
Livros:
os
20
melhores que você tem que
conhecer agora!

Como você escolhe os livros para a sua prateleira? Conhecer
blogs de livros é uma das estratégias comuns de todo leitor
assíduo. Nossa missão, neste post especial, será ajudar você!
Entre os bons hábitos de todas as pessoas, a leitura está
entre eles. Além de trazer mais conhecimento, os livros ajudam
no raciocínio, na memória e até mesmo com os nossos
sentimentos. Contudo, sabemos também o quanto encontrar bons
livros para ler é um desafio para muitos.
Pesquisamos bastante e criamos uma lista bem especial.
Descobrimos os 20 melhores blogs sobre livros para você
aproveitar, seguir, compartilhar e, principalmente, LER!
Ficou naquela curiosidade? Então, confira mais abaixo! O blog

número 6 é a nossa dica especial, mas vale lembrar que a lista
não é um ranking! Todas as sugestões são fantásticas e têm
lugar garantido no pódio dos melhores.
Vamos lá!

1 – Capa e Título
Um dos blogs de livros mais legais é o Capa e Título, um
projeto de Marcos Tavares e Lucas Duarte, um biólogo e um
cantor, respectivamente, que contam suas expectativas e
impressões sobre diversas obras. Além de falar das publicações
lidas, os dois blogueiros também produzem resenha sobre vídeos
literários, divulgam notícias e lançamentos de algumas obras e
informam todos aqueles que não dispensam bons livros.

2 – Livro e Café
Aquela combinação que todo bom leitor sempre gosta. A
professora de Literatura Inglesa Francine Ramos é quem
encabeçou o projeto, mas o blog Livro e Café possui diversos
colunistas e colaboradores. No espaço, você encontra resenhas
de livros, dicas de obras, lançamentos, notícias de feiras ou
encontros, vídeos, colunas e muito mais.

3 – Literature-se
Criado em 2010, o Literature-se vem com uma proposta de
mostrar a “rotina literária” de Mell, uma blogueira que
transforma a sua impressão sobre os livros lidos em lindas
resenhas. A autora é formada em Estudos Literários e
classifica cada um dos livros que já leu. “Sou apaixonada por
livros há uns anos, então, nada melhor do que bloggar sobre…
literatura!”, afirma Mel.
Um dos diferenciais desse blog é o projeto “Lendo o mundo”,
focado em conhecer culturas, contextos e escritas diferentes,
sem se prender apenas nos autores norte-americanos.

4 – Livros e Fuxicos
Além de um blog, o Livros e Fuxicos traz um certo estilo de
vida para quem é amante da leitura. O site conta como inserir
a leitura de uma forma bem simples no seu dia a dia. A autora,
Paola Aleksandra, conta com mais quatro colaboradores que
ajudam a alimentar o blog, um canal no Youtube e uma página no
Facebook cheia de dicas para quem também gosta de ler.

5 – Universo dos Leitores
Tudo o que um bom leitor gosta pode ser encontrado no Universo
dos Leitores. São dicas de literatura, cinema, quadrinhos e TV
para todos os estilos e idade. O espaço foi criado por duas
amigas, a administradora Kellen Pavão e a advogada Isabella
Lapa, que resolveram contar um pouco mais da sua rotina de
leitura.

6 –

Blog do 12min

Outro dos blogs de livros que não poderíamos deixar de citar é
o blog do 12min, que traz uma proposta bem diferente de todos
os que foram citados até o momento. A ideia aqui é, de fato,
hackear o seu conhecimento e lançar conteúdos diversos que
ajudem em todas as áreas do seu dia a dia, como carreira e
estilo de vida.
O blog faz parte da plataforma 12min, que traz microbooks das
obras mais lidas no mundo inteiro. Os livros exigem um tempo
de leitura/áudio de apenas doze minutos – por isso o nome.
Você pode começar a sua leitura com sugestões de livros! Fica
a dica!

7 – Livros e Chocolate Quente
Para os que abrem mão do cafezinho, o blog Livros e Chocolate
Quente também vem com uma combinação perfeita! Andressa
Menezes resolveu criar o seu blog depois de conversar com uma

amiga o quanto passou a perceber que suas dicas sobre livros
sempre ajudavam outros leitores.
O blog de livros traz resenhas de obras lidas por Andressa ou
suas colaboradoras, dicas de lançamentos, promoções, sorteios
de livros, dicas de feiras e muito mais. A autora faz um
ranking anual e mensal de seus livros, o que é muito
interessante para quem gosta de dicas de obras recentes.

8 – Apaixonada por Livros
Como o nome já diz, o blog Apaixonada por Livros fala da
rotina de leitura da pedagoga Eliane Teixeira e da técnica de
enfermagem Bianca Benitez. As amigas contam de uma forma bem
simples e didática as suas impressões sobre os livros que
acabaram de ler. Além de uma crítica, as blogueiras ainda
dispõem de resenha de algumas publicações.

9 – Estante Diagonal
O Estante Diagonal é uma das grandes referências quando o
assunto é blogs de livros. O projeto nasceu da vontade de
cinco amigas criarem uma biblioteca virtual –Joi (fundadora do
espaço), Lili, Bel, Rai e Nina.
Elas passaram a consumir cada vez mais livros de diversos
tipos e a contar um pouco mais sobre o que achavam de cada um
deles. Além das resenhas e comentários sobre os livros, as
blogueiras também postam entrevistas com autores, notícias e
críticas sobre filmes e seriados de TV.
Após um tempo, o Estante Diagonal também ganhou uma coluna e
um canal no Youtube. Se você deseja saber se aquele livro que
está tão comentado é mesmo bom, vale a pena conferir o
conteúdo deste site.

10 – Tiny Little Things
O canal do Youtube Tiny Little Things de Tatiana Feltrin
ganhou também um blog com lindos textos sobre livros, filmes,
séries e muito mais que envolva literatura. Tatiana tem uma
sensibilidade muito diferenciada para falar dessas obras.
O mais legal do canal é a possibilidade de obter listas que a
autora lança a cada mês. Em outubro, por exemplo, ela fez uma
edição do Mês do Terror, com as principais obras sobre o tema.

11 – Mais que livros
Desde 2013 o Mais que livros vem publicando impressões sobre
publicações nacionais e internacionais. Mais do que um dos
blogs de livros, a página conta com seis colaboradores que
mantêm uma rotina de leitura e trazem suas resenhas de uma
forma completa e direta para o leitor. Além de conhecer mais
da obra, você pode pesquisar listas de autores, editoras,
temas e muito mais.

12 – Revista Conexão Literatura
O blog Revista Conexão Literatura é um daqueles canais
completos para os leitores e que não podem faltar em listas
como essas que estamos publicando. O autor do espaço é o
escritor Ademir Pascale, que abre também o espaço para outros
colunistas convidados. Além de resenhas sobre obras nacionais
e internacionais, o autor também coloca suas impressões sobre
suas últimas leituras.

13 – Poe’s Club
Ademir Pascale, que citamos mais acima, além de sua revista,
também abriu um espaço para falar somente as obras de Edgar
Allan Poe. O Poe’s Club é um pouco diferente dos blogs que
citamos até agora, mas é uma ótima dica para todos que são fãs
desse autor e poeta americano. O blogueiro garante que já são

mais de 2000 participantes, com uma interação na internet, que
vai desde discussão dos contos até declarações públicas de
amor por Poe.

14 – Anna Costa
Para quem gosta de obras mais sombrias, aquelas mais dark, o
blog Anna Costa é a nossa dica. O site traz resenhas muito
detalhadas de obras mais góticas, sorteios de livros, vídeos,
fotos e muito conteúdo para os amantes da literatura de
terror.

15 – Listas Literárias
Para quem gosta de leituras mais diretas e rápidas, o Listas
Literárias com certeza trará o conteúdo que você procura. O
blog traz inúmeros posts com listas diversas. Você tem, por
exemplo, listas dos melhores filmes adaptados de livros, lista
dos melhores livros de determinado autor, entre outros tipos.
Listas Literárias é um dos blogs de livros mais antigos do
país no que diz respeito à criação dessas listas. O blog é
administrado pelo escritor Douglas Eralldo e possui parcerias
com editoras para divulgação de obras.

16 – Vai Lendo
Espaço de Daniel Lanhas e Juliana d’Arêde, que contam tudo
sobre as obras que já leram no blog Vai Lendo. Há também
resenhas de livros, entrevistas, sorteios, noticias sobre
lançamentos, listas e muito mais. Além disso, os blogueiros
abrem espaço também para quem pretende seguir a carreira de
escritor.

17 – Nota Terapia
Continuando a lista de blogs de livros, segue o Blog de Luiza
Bertramini e Luiz Antonio Ribeiro, ambos psicólogos, o Nota

Terapia. A ideia inicial era compartilhar frases e citações de
autores fascinantes. O Blog evoluiu e hoje traz dicas de
leituras para aqueles que precisam de uma dose a mais de autoajuda. Você encontra dicas de livros, filmes, poesias, imagens
e muito mais. É um site leve e de conteúdo muito inteligente.

18 – Nuvem Literária
Juliana Cirqueira achou uma forma muito descontraída e
espontânea de escrever sobre seus livros preferidos. A autora
do Nuvem Literária publica textos com críticas sobre livros,
sobre lançamentos literários, filmes e séries preferidas. Ela
ainda lança desafios para serem cumpridos nas redes sociais de
seus leitores.

19 – Livreando
A corujinha do Livreando tornou-se um mascote para a pedagoga
Tâmara e para Rafael, os autores do blog. São resenhas,
impressões, informações sobre lançamentos e tudo o que os
leitores precisam saber sobre seus livros preferidos. Os
autores ainda lançaram uma novidade, o Cineclube Livreando, um
espaço com resenhas e impressões dos leitores sobre as séries
em alta no momento.

20 – Estante do Wilson
O último dos blogs de livros da nossa lista é o Estante do
Wilson. O espaço traz resenhas de livros, dicas de leituras,
entrevistas, lançamentos de revistas literárias, gibis,
séries, livros e filmes, além de todo um universo sobre
leitura. Para quem busca novidades essa dica de espaço é muito
válida. Aproveite!

Blogs de livros
Gostou da nossa lista? Agora, conte pra gente, nos
comentários, quais desses blogs você considera mais especiais.

E se você conhece outros blogs de livros super legais e que
podem enriquecer ainda mais a nossa lista, compartilhe
conosco. Nós vamos adorar ouvir você.
Ah, e não se esqueça de compartilhar nas redes sociais para
todo mundo conhecer também!
E segue uma ótima sugestão de leitura: “Como Ler Livros“, de
Charles Van Doren & Mortimer J. Adler. Esse microbook, você
encontra, no 12min, a sua plataforma de desenvolvimento
pessoal.

Boa leitura!

