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Biblioteca Virtual Gratuita
Fonte: https://canaldoensino.com.br/blog/10-bibliotecas-virtuaisgratuitas
❖ Brasiliana USP
http://www.brasiliana.usp.br/
A biblioteca que ainda não tem residência física definitiva na Universidade de São Paulo já tem uma
pequena porcentagem do seu acervo online focado em autores brasileiros ou obras ligadas à cultura
nacional em domínio público. Em destaque, três volumes com gravuras de Debret durante sua viagem
pelo Brasil no século 19, todas as primeiras edições da obra de Machado de Assis, José de Alencar e
Olavo Bilac e a Coleção da Klaxon, uma das principais revistas do movimento modernista paulistano.
Boa parte das obras raras acompanha textos de apresentação feitos pelos pesquisadores.
❖ Domínio Público
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
Desenvolvida pelo Ministério da Educação, nesta biblioteca são disponibilizados gratuitamente cerca
de 180 mil textos, além de imagens, arquivos de som e vídeo. O site conta com rico acervo de
publicações na área de educação. Lá, você ainda encontra as obras completas de Machado de Assis e
um grande acervo de poesias de Fernando Pessoa. A biblioteca possui também diversas músicas
eruditas brasileiras, e inúmeros textos de literatura infantil, além dos Compilados sobre Legislação
Educacional.
Biblioteca Nacional
http://www.bn.br/portal/
Um dos maiores acervos do país já tem boa parte da sua versão virtual catalogada, principalmente na
área de periódicos. Apesar de conter um certo número de materiais literários, o foco da biblioteca
catalogada ainda são os mapas, fotografias e periódicos. Vale conferir a versão original dos Lusíadas, a
Bíblia em latim, e a Coleção Teresa Cristina – uma série de documentos doados ao museu pela mulher
de Dom Pedro II com registros riquíssimos do Império.
❖ Arquivo Público do Estado de São Paulo
http://www.arquivoestado.sp.gov.br

❖ Acervo Digitais de Cordéis da Biblioteca de Obras Raras de Átila de Almeida – UFPB
http://cordeis.bc.uepb.edu.br/index.php
Considerando a riqueza da peculiaridade da cultura nordestina, a biblioteca traz cerca de 9 mil títulos
e 15 mil exemplares de cordéis da Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, cuja mantenedora é a
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). A biblioteca apresenta-se como a maior guardiã no Brasil
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Uma excelente opção para aqueles que procuram arquivos históricos relacionados ao Estado de São
Paulo Jornais, o Arquivo Público do Estado traz uma série de revistas, Fotografias, vídeos e anuários
estatísticos. Entre os destaques do acervo está um conjunto documental com cartas trocadas pelos
chefes do movimento sobre a Revolução de 1924. A seção Memória da Educação é um prato cheio
para professores, apresentando publicações de caráter histórico que nos remetem ao universo escolar
em São Paulo nos séculos 19 e 20.
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desse tipo de acervo tanto no que diz respeito às questões de ordem quantitativa como qualitativa
(estado de conservação e organização das peças).
❖ Biblioteca Digital Paulo Freire
http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paulofreire/principal.jsp
Também pertencente à Universidade Federal da Paraíba, a biblioteca traz um rico acervo sobre o
educador que inclui seus textos, livros, textos didáticos, correspondências e, inclusive, diversas críticas
e análises relacionadas a seu trabalho.
❖ Biblioteca Digital Mundial
http://www.wdl.org/pt/about/
Criada pela UNESCO, a Biblioteca Digital Mundial disponibiliza na Internet, gratuitamente, e em
formato multilíngue, importantes de literatura, áudio, mapas e fotografias provenientes de países e
culturas de todo o mundo. As pesquisas podem ser feitas em sete línguas diferentes e as buscas, feitas
por período.
❖ Coleção Aplauso
http://aplauso.imprensaoficial.com.br/
Traz biografias de artistas, cineastas e dramaturgos nacionais; além de roteiros de cinema, peças de
teatro e a história de diversas emissoras de TV. Caso o leitor prefira a versão impressa, todos eles
podem ser encontrados em livrarias de todo o país.
❖ Wikilivros
http://pt.wikibooks.org/wiki/Wikilivros
Projeto da Wikimedia Foudation dedicado ao desenvolvimento colaborativo de livros, apostilas,
manuais e outros textos didáticos de conteúdo livre. São diversos temas em diversas línguas. Há uma
versão da página em português.
❖ Banco de Dados de Livros Escolares Brasileiros (1810 a 2005) – FEUSP
http://www2.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm
Banco de dados que disponibiliza pela internet o acesso à produção das diversas disciplinas escolares
brasileiras desde o século XIX até os dias atuais e fornece referenciais e fontes. A organização do LIVRES
caracteriza-se por ser alimentado e ampliado constantemente pelas pesquisas de uma equipe de
especialistas da área, que analisam o livro.
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❖ https://books.google.com.br/
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