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APRESENTAÇÃO

Devido à pandemia de Covid - 19 (novo
coronavírus), diversas
unidades de
informação como bibliotecas, museus,
arquivos entre outras precisaram fechar suas
portas, afim de seguirem as orientações dos
órgãos de Saúde Pública, como o isolamento
social, e deste modo manter a segurança de
seus usuários.
Pensando em incentivar o hábito da leitura,
principalmente nesse momento de isolamento
social, nós da Biblioteca Santo Agostinho
resolvemos criar este catálogo para te
apresentar algumas bibliotecas virtuais que
disponibilizam acesso a milhares de materiais
gratuitos.
Ah! Se puder, nos ajude a compartilhar este
informativo, afinal ele poderá ajudar outras
pessoas.
Esperamos que seja útil para você!
Cordialmente,
Equipe da Biblioteca

BIBLIOTECA VIRTUAL
O QUE É ISSO?
Há muitos leitores que preferem o livro em formato impresso, com
páginas físicas que podem ser palpáveis. Por outro lado, há também os
amantes da tecnologia que por inúmeras razões optam pelo livro digital.
Dentre essas razões destacam-se que o livro digital é mais ecológico, é
mais fácil de ser armazenado (exige menor espaço para ser guardado),
pesa menos (pode-se andar com vários simultaneamente) e é mais barato
(devido ao baixo custo de produção e distribuição do produto).
Em virtude dessa demanda por livros digitais começaram a surgir as
bibliotecas virtuais. Mas o que é isso?
Biblioteca virtual é um repositório on-line que reúne uma variedade de
documentos, como livros digitais (e-books), fotografias, áudios, vídeos,
partituras entre outros. Essas bibliotecas podem variar imensamente em
tamanho e temática. Podem ser acessadas de forma gratuita ou através de
planos de assinatura e/ou compra de títulos. São mantidas por indivíduos,
ou organizações públicas e privadas.
O acervo dessas bibliotecas pode ser armazenado e acessado localmente
ou remotamente por meio de redes virtuais.
A biblioteca virtual também pode ser chamada de biblioteca digital,
quando o seu acervo é formado por documentos que foram totalmente
digitalizados a partir de um acervo físico. Existem sites e outras
plataformas on-line, que mesmo não se intitulando como biblioteca virtual
desempenham a mesma função que elas, e portanto são bibliotecas
virtuais.

BIBLIOTECAS VIRTUAIS....
Algumas indicações para você acessar em casa durante a quarentena.

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL
Com o maior acervo do Brasil essa biblioteca já
possui grande parte dos documentos em formato
virtual catalogados, principalmente os periódicos
(jornais, revistas, etc.). Apesar de conter um certo
número de materiais literários, o foco da biblioteca é
possibilitar acesso a mapas, fotografias e
periódicos. Neste acervo, por exemplo você poderá
ter acesso à Bíblia em latim, à versão original dos
Lusíadas e à Coleção Teresa Cristina – uma série
de documentos doados ao museu pela mulher de
Dom Pedro II com registros riquíssimos do Império.
Mantenedora: Fundação Biblioteca Nacional
Endereço web: http://bndigital.bn.gov.br/
Acesso Gratuito

BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL
Criada pela Library of Congress com o apoio da
UNESCO, a Biblioteca Digital Mundial
disponibiliza na internet, gratuitamente, textos,
fotografias, áudios, e mapas provenientes de
países e culturas de todo o mundo. As
pesquisas podem ser feitas em sete línguas
diferentes e as buscas, feitas por período.
Mantenedora: Library of Congress | UNESCO
Endereço web: https://www.wdl.org/pt/
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

Clique para Acessar

DOMÍNIO PÚBLICO
Lançado em 2004 (com um acervo inicial de 500
obras) disponibiliza atualmente um acervo com mais de
180 mil textos, além de imagens, áudios e vídeos. Seu
principal objetivo é promover o amplo acesso às obras
literárias, artísticas e científicas, já em domínio público ou
que tenham a sua divulgação devidamente autorizada,
que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal.
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.
Mantenedora: Ministério da Educação
Endereço web: http://www.dominiopublico.gov.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN
Criada pela Universidade de São Paulo possui um
acervo digital com obra de autores brasileiros ou
obras ligadas à cultura nacional em domínio
público. Em seu acervo encontram-se todas as
primeiras edições da obra de Machado de Assis,
Olavo Bilac e José de Alencar. Além disso, possui
algumas raridades como os três volumes com
gravuras de Debret durante sua viagem pelo Brasil
no século XIX e a Coleção da Klaxon, uma das
principais revistas do movimento modernista
paulistano. Algumas obras raras acompanham
textos de apresentação feitos pelos pesquisadores.
Mantenedora: Universidade de São Paulo (USP)
Endereço web: https://www.bbm.usp.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

ESPAÇO DE LEITURA

Essa pequena biblioteca virtual, criada pelo
Laboratório de Educação, traz um conjunto de livros
digitais destinados ao público infantil. Além disso,
disponibiliza algumas propostas de atividades,
como jogos, que possibilitam reflexões sobre a
apropriação da linguagem. O Espaço de Leitura
oferece ainda referências importantes para que
educadores, pais ou responsáveis possam
potencializar as interações das crianças com o
objeto livro.
Mantenedora: Laboratório de Educação
Endereço web: http://espacodeleitura.labedu.org.br
Acesso Gratuito

BAIXE LIVROS
Essa biblioteca virtual tem por objetivo principal
"fomentar a leitura das obras clássicas,
promovendo o compartilhamento de ideias".
Para tanto, disponibiliza na internet livros
(infantis, didáticos, de cursos, de receita,
religiosos,
romance,
ciências,
literatura
brasileira e estrangeira, etc) e gibis.
Mantenedora: Kids Book Itaú Criança | Fundação Educar Dpaschoal
Endereço web: https://www.baixelivros.com.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

Clique para Acessar

LIVRES
Disponibiliza acesso a livros didáticos das diversas
disciplinas escolares brasileiras do século XIX aos dias
atuais, considerando a sua história e as especificidades
da produção escolar. Referencia obras de diversas
bibliotecas do país, caracterizando-se por ser alimentado
e ampliado constantemente pelas pesquisas de uma
equipe de especialistas da área, que analisam o livro
didático em suas diferentes vertentes. Reúne fontes
relacionadas à produção didática como legislação,
programas curriculares, catálogos de editoras e
bibliografia de pesquisas nacionais e internacionais sobre
o tema.
Mantenedora: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP)
Endereço web: http://www2.fe.usp.br:8080/livres/default.html
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

VIRTUAL BOOKS
Essa biblioteca criada pela Editora Virtual Books,
reúne e-books em 6 idiomas (alemão, espanhol,
francês, italiano, inglês, português) sobre os mais
diversos temas.
Mantenedora: Editora Virtual Books
Endereço web: https://www.virtualbooks.com.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

RELEITURAS
Esse projeto independente criado em 1996 por
Arnaldo Nogueira Jr, reúne 1.510 textos de 681 dos
melhores escritores nacionais e estrangeiros, 45
biografias em contínua atualização e 322 novos
escritores.
Mantenedora: Projeto independente mantido por
Arnaldo Nogueira Jr

Endereço web: http://www.releituras.com
Acesso Gratuito

DORINATECA
Criada pela Fundação Dorina Nowill para
Cegos, essa biblioteca disponibiliza um acervo
com mais de 4.000 títulos entre livros e
periódicos em formatos .mp3, braille e DAISY.
Para ter acesso aos títulos o usuário precisa
preencher um cadastro on-line (veja o vídeo de
como se cadastrar).
Mantenedora: Fundação Dorina Nowill para Cegos
Endereço web: http://www.dorinateca.org.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

Clique para Acessar

COLEÇÃO APLAUSO
Este projeto lançado em 2009 pela Imprensa Oficial do
Governo do Estado de São Paulo, reúne um acervo de
livros virtuais com temática artística. Nele você poderá
encontrar biografias de dramaturgos nacionais, cineastas
e artistas, além de roteiros de cinema, peças de teatro e a
história das emissoras de TV. Os títulos disponibilizados
nessa biblioteca podem ser encontrados nas diversas
livrarias do país, mas se você gosta de e-books poderá
apreciá-los gratuitamente.
Mantenedora: Imprensa Oficial - Governo do Estado de São Paulo
Endereço web: http://aplauso.imprensaoficial.com.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma excelente opção para quem procura por
documentos históricos relacionados ao Estado de
São Paulo. Fazem parte do acervo anuários
estatísticos, jornais, fotografias, revistas e vídeos. A
seção Memória da Educação é uma rica fonte de
informação para pesquisadores e professores,
apresentando publicações de caráter histórico que
nos remetem ao universo escolar em São Paulo
nos séculos XIX e XX. Entre os destaques do
acervo estão as cartas trocadas pelos chefes do
movimento sobre a Revolução de 1924.
Mantenedora: Arquivo do Estado de São Paulo
Endereço web: http://www.arquivoestado.sp.gov.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

OPEN LIBRARY
Este ambicioso projeto tem por objetivo "catalogar
todos os livros do mundo". Atualmente já
disponibiliza mais de um milhão de obras sobre os
mais diversos temas e em vários idiomas.
Mantenedora: Internet Archive
Endereço web: https://openlibrary.org
Acesso Gratuito

ELIBRO
Um dos maiores acervos digitais de língua
espanhola do mundo. Reúne coleções de
Arquitetura, Desenho, Urbanismo, Artes, Ciência da
Informação e Comunicação, Saúde, Economia,
Administração, Educação e etc.
Mantenedora: eLibro
Endereço web: https://elibro.com/index.html
Planos pagos e alguns
títulos gratuitos

Clique para Acessar

Clique para Acessar

READ PRINT
Se você não tem dificuldades em ler livros em
língua inglesa, ou se está procurando materiais que
possam te ajudar a melhorar o seu vocabulário
nesse idioma, esse acervo será muito útil para
você. Ele oferece mais de 8 mil títulos para
estudantes, professores e entusiastas dos clássicos
da literatura universal.

Mantenedora: Read Print Publishing
Endereço web: http://www.readprint.com
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

PROJECT GUTENBERG
O Project Gutenberg é uma biblioteca de
mais de 60.000 e-books gratuitos. Nela você
encontrará títulos da literatura mundial, com
foco em trabalhos mais antigos para os quais
os direitos autorais dos EUA expiraram.
Escolha entre ePub e e-books Kindle, faça o
download ou leia on-line.
Mantenedora: Doações + Trabalho voluntário
Endereço web: https://www.gutenberg.org
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

DIGIVATLIB
Mais conhecida como Biblioteca Digital Vaticana, é
um acervo digital que reúne coleções digitalizadas
da Biblioteca do Vaticano. Nessa biblioteca você
poderá acessar manuscritos, incunábulos, materiais
de arquivo e inventários. Além de materiais
gráficos, moedas, medalhas, etc.

Mantenedora: Biblioteca do Vaticano | Financiada pela
Fundação Polonsky

Endereço web: https://digi.vatlib.it
Acesso Gratuito

LIVRO ABERTO
Esta biblioteca virtual reúne publicações oficiais em
ciência, tecnologia e inovação. Nessa biblioteca você
poderá encontrar materiais com temas como Tecnologias
da Informação e Comunicação, Ciência da Informação,
Nanotecnologia, Farmacologia, Complexo Industrial da
Saúde, Petróleo e Gás, Complexo Industrial da Defesa,
Astronomia, Energia Nuclear, Biotecnologia,
Energia
Renovável,
Biodiversidade,
Mudanças
Climáticas,
Oceanos e Zonas Costeiras e muitos outros.
Mantenedora: Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT)
Endereço web: https://livroaberto.ibict.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

Clique para Acessar

BDTD
Desenvolvida pelo IBICT essa biblioteca serve para
integrar os sistemas de informação de teses e
dissertações existentes nas instituições de ensino e
pesquisa do Brasil, e também estimular o registro
de teses e dissertações em meio eletrônico.
Mantenedora: Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT)
Endereço web: http://bdtd.ibict.br
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

SCIELO LIVROS
Afim de destacar as pesquisas cientificas
nacionais e promover maior acessibilidade e
uso dessas pesquisas a Scielo, criou essa
biblioteca virtual para reunir livros científicos
das mais diversas áreas do conhecimento.
Mantenedora: Programa SciELO da FAPESP | consórcio
formado pelas editoras da Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

Endereço web: http://books.scielo.org
Acesso Gratuito

Clique para Acessar

BIBLIOTECA DIGITAL
DE TESES E DISSERTAÇÕES DA USP
Essa biblioteca virtual reúne as teses e
dissertações
em
formato
eletrônico
produzidas por alunos, professores e
pesquisadores da Universidade de São
Paulo (USP). Além disso, nela você encontrá
acesso para os acervos de obras raras,
cartografia histórica, catálogo do sistema
integrado de bibliotecas da USP, revistas
USP e periódicos Capes.
Mantenedora: Universidade de São Paulo (USP)
Endereço web: https://www.teses.usp.br
Acesso Gratuito

BIBLIOTECA DIGITAL DA UNICAMP
Com um acervo de mais de 37.000 documentos
essa biblioteca disponibiliza trabalhos de
conclusão de curso, anais de evento, jornais,
revistas, obras raras entre outros itens
informacionais da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP).
Mantenedora: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Endereço web: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br
Planos pagos e alguns
títulos gratuitos

Clique para Acessar

Clique para Acessar

KINDLE UNLIMITED
O Kindle Unlimited é uma biblioteca virtual
criada pela Amazon. Seu catálogo possui mais
de um milhão de e-books e abrange diversas
temáticas. Os títulos de sucesso, recentemente
publicados, você certamente encontrará nesse
acervo.
Mantenedora: Amazon
Endereço web: https://www.amazon.com.br

Acesso restrito
Plano de assinatura

Clique para Acessar

(Disponibiliza 30 dias grátis)

GOOGLE PLAY LIVROS
Essa biblioteca da Google disponibiliza mais
de 3 milhões de obras entre títulos nacionais
e internacionais para download gratuito. Além
disso há diversos títulos que podem ser
comprados pelo leitor. Os e-books podem ser
baixados em smartphone ou tablet.
Mantenedora: Google
Endereço web: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.books&hl=pt_BR

Títulos gratuitos e compra
de títulos

Clique para Acessar

(

Faça o download do app
em seu tablet ou smartphone

)
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