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O BaixeLivros, além de ser uma biblioteca virtual que busca oferecer um maior 

relacionamento entre o leitor e o autor, é também uma rede social acadêmica, que 

pretende aproximar o aluno do professor, no ambiente online. Com o objetivo de fomentar 

a leitura das obras clássicas, promovendo o  compartilhamento de ideias, construindo uma 

ponte que liga o presente com o passado. Para assim, aperfeiçoar a moral e a cultura do 

país. 

Literatura Infantil – Livros Digitais infantis (e-Books) para crianças -> Idade: de 0 a 2 anos; 

de 3 a 5 anos; de 6 a 8 anos; de 9 a 12 anos https://www.baixelivros.com.br/literatura-

infantil 

 

https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/quadrinhos 

 

 

https://www.baixelivros.com.br/literatura-infantil
https://www.baixelivros.com.br/literatura-infantil
https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/quadrinhos


  



 

Livros Didáticos - https://www.baixelivros.com.br/didaticos 

Livros de Cursos (Capacitação Profissional) - 

https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/cursos 

Livros Religiosos - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/religiao 

Livros de Receitas - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/culinaria 

Livros de Romance - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/romance 

Livros de Ação e Aventura - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/aventura 

Livros de Ciências Exatas - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-exatas 

Livros de Ciências Humanas e Sociais - https://www.baixelivros.com.br/ciencias-humanas-

e-sociais 

 

Acervo Digital (Livros de Ciências Humanas e Sociais) – Livros de História 

https://www.baixelivros.com.br/historia 

Livros de Filosofia - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-humanas-e-

sociais/filosofia 

Livros de Direito - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-humanas-e-

sociais/direito 

Livros de Artes - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-humanas-e-

sociais/artes 

Livros de Geografia - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-humanas-e-

sociais/geografia 

Livros de Idiomas - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-humanas-e-

sociais/idiomas 

Livros de Marketing - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-humanas-e-

sociais/markenting 

Livros de Sociologia - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/ciencias-humanas-e-

sociais/sociologia 

 

Livros de Ciências Biológicas - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/biologicas-e-

saude 
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Livros da Literatura de Cordel - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/literatura-de-

cordel 

Livros da Literatura Brasileira - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/literatura-

brasileira  

Livros da Literatura Estrangeira - https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/literatura-

estrangeira 

 

Livros mais baixados (Destaques da Semana) - https://www.baixelivros.com.br/trending  

 

Quadrinhos online pra ler de graça 
 

A quadrinista Ana Paloma Silva indica HQs inéditas, semanais e gratuitas para 

ler na quarentena 

https://minadehq.com.br/quadrinhos-online-pra-ler-de-graca/ 

https://minadehq.com.br/category/quadrinhos-exclusivos/ 

Biblioteca Monteiro Lobato 

Biblioteca Monteiro Lobato 

Biblioteca Monteiro Lobato 

 

Acervo geral 
A biblioteca conta com um acervo de 68 mil exemplares que é constituído por livros de 
literatura e informação, revistas, multimídia, etc. 
 

Todo o acervo de livros pode ser encontrado no catálogo online do Sistema Municipal de 
Bibliotecas. Informe-se sobre outros títulos existentes, pessoalmente ou por telefone. 

A maior parte das obras pode ser emprestada ao usuário matriculado na biblioteca; veja aqui 
como se inscrever. 

 

Gibiteca 
Espaço dedicado às Histórias em Quadrinhos, reúne aproximadamente 7 mil exemplares de 
álbuns, gibis, mangás e RPG.  
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https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/acervos_especiais/
gibiteca_quadrinhos/index.php?p=232 

A Gibiteca Henfil do  Centro Cultural São Paulo possui uma coleção de mais de 10 mil títulos 
entre quadrinhos, fanzines, periódicos e livros sobre história em quadrinhos. É ponto de 
convivência para fãs e profissionais da área, que lá se reúnem, durante os finais de semana, para 
desenhar, trocar experiências ou confeccionar fanzines. O acervo está disponível para consulta e 
parte dele pode ser emprestado mediante matrícula. Mantém atividades permanentes como feira 
de troca de gibis, exibição de vídeos de animação japonesa, RPG, palestras e oficinas de 
quadrinhos para crianças e jovens. 

 

120 mil livros e documentos http://centrocultural.sp.gov.br/bibliotecas/#gibitecahenfil 

Bibliotecas e Coleções Especiais 
 

O conjunto de Bibliotecas do CCSP é frequentado por cerca de mil pessoas a cada 
dia. Além de acervos somando aproximadamente 120 mil livros e documentos, 
também oferece espaços públicos destinados ao estudo e ao convívio. 

 

 

Biblioteca Pública Municipal Louis Braille 

 

Planejada e equipada para atender pessoas com deficiência visual, reúne cerca de cinco mil 

títulos, entre livros em braille e audiolivros, além de computadores e scanners com 

programas específicos para a acessibilidade. 

Horário de funcionamento: 

Terça a sexta, das 10h às 19h 

Sábados, das 10h às 18h 

Fechada aos domingos, feriados e pontos facultativos – exceto feriados aos sábados 

(A entrada é permitida até 30 minutos antes do fechamento) 

Contato: 

3397-4088 

bibliotecabraille@prefeitura.sp.gov.br 

 

Biblioteca Pública Municipal Sérgio Milliet 

 

Segunda maior biblioteca pública da cidade de São Paulo, é constituída por um acervo 

multidisciplinar com mais de 110 mil títulos. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/acervos_especiais/gibiteca_quadrinhos/index.php?p=232
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/acervos_especiais/gibiteca_quadrinhos/index.php?p=232
http://centrocultural.sp.gov.br/bibliotecas/#gibitecahenfil
http://www.centrocultural.sp.gov.br/
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Horário de funcionamento: 

Terça a sexta, das 10h às 20h 

Sábados e domingos, das 10h às 18h 

Fechada em feriados e pontos facultativos – exceto feriados aos sábados e domingos 

 

  



 

(A entrada é permitida até 30 minutos antes do fechamento) 

Contato: 

3397-4003 

bibliotecaccsp@prefeitura.sp.gov.br 

Saiba mais 

 

Coleção de Artes Alfredo Volpi 
 

A Alfredo Volpi é a seção da Biblioteca Sérgio Milliet que abriga o acervo de artes do CCSP, 

proveniente da Biblioteca Mário de Andrade e do IDART (Departamento de Informação e 

Documentação Artísticas). 

 

 

  

mailto:bibliotecaccsp@prefeitura.sp.gov.br
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Horário de funcionamento: 

Terça a sexta, das 10h às 20h 

Sábados e domingos, das 10h às 18h 

Fechada em feriados e pontos facultativos – exceto feriados aos sábados e domingos 

(A entrada é permitida até 30 minutos antes do fechamento) 

Contato: 

3397-4087 

bibliotecaccsp@prefeitura.sp.gov.br 

 

Gibiteca Henfil 
 

Coleção com mais de 10 mil títulos entre álbuns de quadrinhos, gibis, periódicos e livros 

sobre HQ. 

Horário de funcionamento: 

Terça a sexta, das 10h às 20h 

Sábados e domingos, das 10h às 18h 

Fechada em feriados e pontos facultativos – exceto feriados aos sábados e domingos 

(A entrada é permitida até 30 minutos antes do fechamento) 

Contato: 

3397-4090 

gibiteca@prefeitura.sp.gov.br 

 

http://centrocultural.sp.gov.br/bibliotecas/#gibitecahenfil 

 

Rua Vergueiro, 1000 (Estação Vergueiro do Metrô) 
Paraíso - 01504-000 - São Paulo, SP 
Tel. : 11 3397-4090 
E-mail: gibiteca@prefeitura.sp.gov.br 
Horário: 3ª a 6ª feira das 10h às 20h; sábados e domingos das 10h às 18h 
Fechada aos domingos, feriados e pontos facultativos – exceto feriados aos sábados. 
(A entrada é permitida até 30 minutos antes do fechamento) 
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Sala de Leitura Infantojuvenil 
 

A Sala de Leitura Infantojuvenil é um espaço de convivência voltado à formação de 
leitores. 

Horário de funcionamento:   
Terça a sexta, das 10h às 20h 

Sábados e domingos, das 10h às 18h 

Fechada em feriados e pontos facultativos – exceto feriados aos sábados e 
domingos 

(A entrada é permitida até 30 minutos antes do fechamento) 

Contato: 

3397-4083 

bibliotecaccsp@prefeitura.sp.gov.br 

 

 

Literatura Infantil e Juvenil - coleção de obras especializadas 

 

Atende pesquisadores, especialistas, estudantes e outros interessados na história das bibliotecas 
infanto-juvenis (necessário agendar previamente). 

• A Seção de Bibliografia e Documentação da Biblioteca Monteiro Lobato conta com um dos 
mais importantes acervos do país em literatura infantil e juvenil. É responsável pela 
publicação da Bibliografia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil desde 1941. 
 

• Coleção de obras raras: em literatura infantil nacional e estrangeira e acervo referente à 
vida e obra de Monteiro Lobato; com cerca de 4500 mil itens e é basicamente formado por 
doações da família do escritor: livros, fotografias, mobiliário, objetos pessoais e 
correspondências. 

 

 

Livros Escolares 
Acervo Histórico de Livros Escolares - AHLE. A partir do material encontrado em bibliotecas 
infantis, foram selecionadas cartilhas, manuais de ensino e obras didáticas publicadas desde 
1895. Conjunto de livros que contempla disciplinas escolares dos cursos elementar e secundário. 
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Memória Documental 
O arquivo histórico-documental da biblioteca reúne a história do departamento das bibliotecas 
infanto-juvenis com documentos e fotos do Timol, Tibbim, Turistinhas Municipais, Academia 
Juvenil de Letras e o Jornal A Voz da Infância. 

 

Gestão e dados estatísticos 
Para mais informações de gestão e de dados estatísticos desta biblioteca e outras unidades 
da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, e em conformidade com a Lei de 
Acesso à Informação 12.527 de 18/11/2011, acesse Biblioteca em Números. 

 

https://guia.folha.uol.com.br/passeios/2018/03/conheca-seis-bibliotecas-com-secoes-dedicadas-
aos-fas-de-quadrinhos.shtml 

 

SÃO PAULO 

Nesta segunda-feira (12), é celebrado o Dia do Bibliotecário. A data escolhida para a 
comemoração é uma homenagem ao bibliotecário, publicitário e poeta Manuel Bastos 
Tigre (1882-1957), que nasceu em 12 de março. 

Para celebrar os profissionais da área, o Guia montou uma lista com seis bibliotecas 
paulistanas com acervos que prometem agradar os fãs de quadrinhos. Confira abaixo 
sugestões de onde encontrar gibis e HQs em bibliotecas da cidade. 

 

Biblioteca Mário de Andrade 

Fundada em 1925, a biblioteca ganhou, em agosto de 2016, uma sala dedicada 
aos fãs de quadrinhos. No espaço é possível encontrar pilhas de gibis de heróis 
e da Turma da Mônica, além de HQs infantis, bibliográficas e eróticas, por 
exemplo. 
R. da Consolação, 94, Consolação, região central, tel. 3775-0002. Seg. a sex.: 
8h às 22h. Sáb. e dom.: 8h às 20h 

 

Biblioteca de São Paulo 

Localizada no terreno que abrigava a penitenciária do Carandiru, tem catálogo 
pequeno, mas diverso --de HQs underground às de aventura. Um dos focos 
são as publicações de humor. 
Pq. da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Canindé, região norte, tel. 2089-
8600. Ter. a dom.: 9h30 às 18h30. 

 

Centro Cultural da Juventude 

O centro cultural dedicado à juventude tem programação com shows, oficinas 
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e exposições, além de uma biblioteca. Nela, os fãs de quadrinhos podem ter 
acesso a HQs e mangás. 
Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, Vila Nova Cachoeirinha, região norte. Ter. 
a sáb.: 10h às 22h. Dom.: 10h às 18h. 

 

Biblioteca e Gibiteca Sesi  
Com curadoria de Álvaro de Moya (1930-2017), um dos maiores teóricos 
brasileiros de quadrinhos, a gibiteca reúne desde títulos de autores famosos, 
como Will Eisner, até álbuns raros, como as coleções da Ebal, editora brasileira 
de HQs extinta na década de 1990. 
R. Carlos Weber, 835, Vila Leopoldina, região oeste, tel. 3834-5523. Seg.: 9h 
às 18h. Ter. a sex.: 7h às 18h. Sáb.: 10h às 16h. 

 

Gibiteca Henfil  

 

A gibiteca, que homenageia o cartunista criador de personagens como a 
Graúna, fica no Centro Cultural São Paulo e tem cerca de 10 mil títulos no 
acervo, entre álbuns, revistas e periódicos. Nas estantes, dá para encontrar 
desde revistas amareladas da década de 1960, como as do "Batman", até livros 
lançados nos últimos anos, como "A Diferença Invisível" (2017). É possível 
levar os quadrinhos para casa, desde que o interessado faça um cadastro.   

  



 

 

CCSP - bibliotecas - R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, região central, tel. 3397-
4090. Ter. a sex.: 10h às 20h. Sáb. e dom.: 10h às 18h. 

 

Biblioteca Monteiro Lobato 

Focada no público infantojuvenil, a biblioteca no centro da cidade tem uma 
gibiteca com cerca de sete mil títulos, entre álbuns, gibis, mangás e até mesmo 
jogos de RPG.  
Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato - R. Gen. Jardim, 485, Vila Buarque, 
região central, tel. 3256-4122. Seg. a sex.: 8h às 18h. Sáb.: 10h às 17h. Dom.: 
10h às 14h. 

 

Histórias em quadrinhos - Gibiteca: uma biblioteca só para histórias em 

quadrinhos (07'36") 

 

https://www.camara.leg.br/radio/programas/337909-historias-em-quadrinhos-
gibiteca-uma-biblioteca-so-para-historias-em-quadrinhos-0736/ 

 

Quadrinhos Para Ler Online - https://pt.calameo.com/accounts/2722857  
 

 

11 sites para baixar histórias em quadrinhos de graça 
 

https://canaldoensino.com.br/blog/11-sites-para-baixar-historias-em-
quadrinhos-de-graca 

As histórias em quadrinhos começaram no Brasil no século XIX, 
adotando um estilo satírico conhecido como cartuns, charges ou 
caricaturas e que depois se estabeleceria com as populares tiras. A 
publicação de revistas próprias no Brasil começou no início do século 
XX. HQs têm gostinho de infância, mas não são apenas as crianças que 
se divertem e aprendem com eles. Muitos adultos são apaixonados pelos 
personagens e suas histórias. Existem alguns sites para se obter gibis 
gratuitos. 
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1 – Marvel.com 

Você gostaria de ler famosas histórias em quadrinhos? Se respondeu que sim, então uma 

de suas primeiras paradas deve ser o site Marvel.com ‘s. Aqui você vai encontrar o Homem-

Aranha, Homem de Ferro, Os Vingadores, Capitão América, Demolidor e muito mais! 

https://www.marvel.com/marvel-comicstore 

 

 

2 – O Museu Comic Digital 

Se você gosta de histórias publicadas há 60 ou 70 anos atrás, este é o site. Este site tem uma 

grande seleção de histórias clássicas em quadrinhos de Charlton, Fawcett, Ace, Ajax-Farrell, 

Fox Característica Syndicate e muito mais.  

https://digitalcomicmuseum.com/index.php 

 

 

3 – Dark Horse Digital (Indisponível) 

Dark Horse Comics tem grandes séries, como Hellboy, Star Wars e Aliens. Sua loja online 

exige que você se inscreva gratuitamente para ter acesso livremente. 

https://digital.darkhorse.com/ 

 

4 – ComiXology 

ComiXology têm uma grande variedade de livros de bandas desenhadas gratuitamente 

para sua diversão! As seleções livres são atualizadas semanalmente. 

https://www.comixology.com/free-comics 

 

5 – DC Nation 

DC Comics é o site para encontrar quadrinhos do Superman, Batman, Mulher Maravilha e 

Capitão Marvel. O site é um bom local para apresentar os jovens leitores para as maravilhas 

desses personagens! 
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https://www.dckids.com/#comics 

 

6 – Internet Archive 

Entre as muitas coisas que eles arquivar para uso público existe uma enorme coleção de 

revistas em quadrinhos digitalizadas! Pesquise e encontre todos os tipos de quadrinhos. 

https://archive.org/details/comics 

 

 

7 – Image Comics (Indisponível) 

O site tem algumas das séries cool mais populares das histórias em quadrinhos. Existem 

títulos como Witchblade, do Spawn e Savage. 

https://imagecomics.com/ 

 

 

8 – ElfQuest.com 

O site disponibiliza muitas séries de histórias em quadrinhos da década de 70. 

http://elfquest.com/read/digitalEQ.html 

 

 

9 – Newsarama.com 

O Newsarama é um site que comercializa gibis. Porém existe uma boa seleção de gibis 
completos para você ler online. 

https://www.gamesradar.com/newsarama/ 

 

 

 

 

https://www.dckids.com/#comics
http://archive.org/details/comics
https://archive.org/details/comics
https://imagecomics.com/
http://www.elfquest.com/gallery/OnlineComics3.html
http://elfquest.com/read/digitalEQ.html
http://www.newsarama.com/topics/free-online-comic-books/
https://www.gamesradar.com/newsarama/


  



 

 

10 – Drive Thru Comics 

O “Drive Thru” tem um monte de histórias em quadrinhos gratuitas produzidos por 

grandes editoras. 

https://www.drivethrurpg.com/ 

 

11 – Comic Book Mais 

Este site oferece quadrinhos da era de ouro dos gibis. Existe todo tipo de história para você 

baixar de graça. 

https://comicbookplus.com/ 

 

A maior biblioteca infanto-juvenil do mundo! 

A maior biblioteca infanto-juvenil do mundo! 

 

domingo,14 de junho de 2009 

 

http://leconcierge.com.br/blog/kids/209,A-MAIOR-BIBLIOTECA-

INFANTO-JUVENIL-DO-MUNDO- 

 

Instalada no castelo Blutenburg em Munique a biblioteca juvenil 

internacional guarda a maior coleção de livros de literatura infantil e 

juvenil do mundo. A construção do século XV abriga um acervo de mais 

de 580 mil títulos, em 130 idiomas, publicados nos últimos 400 anos. Tem 

até Monteiro Lobato e Ana Maria Machado! 

Internationale Jugendbibliothek - Internationale Jugendbibliothek (ijb.de) 

http://leconcierge.com.br/blog/kids/209,A-MAIOR-BIBLIOTECA-INFANTO-

JUVENIL-DO-MUNDO- 

 

 

 

  

http://comics.drivethrustuff.com/index.php?pfrom=0&pto=.01&page=1&sort=0d&affiliate_id=459631
https://www.drivethrurpg.com/
http://comicbookplus.com/
https://comicbookplus.com/
http://leconcierge.com.br/blog/kids/209,A-MAIOR-BIBLIOTECA-INFANTO-JUVENIL-DO-MUNDO-
http://leconcierge.com.br/blog/kids/209,A-MAIOR-BIBLIOTECA-INFANTO-JUVENIL-DO-MUNDO-
https://www.ijb.de/home
http://leconcierge.com.br/blog/kids/209,A-MAIOR-BIBLIOTECA-INFANTO-JUVENIL-DO-MUNDO-
http://leconcierge.com.br/blog/kids/209,A-MAIOR-BIBLIOTECA-INFANTO-JUVENIL-DO-MUNDO-


 

 

11 MAR 

JELLA LEPMAN E A MAIOR BIBLIOTECA INFANTO-JUVENIL DO 
MUNDO.  
http://www.ecofuturo.org.br/blog/jella-lepman-e-a-maior-biblioteca-infanto-juvenil-do-mundo/ 

 

Em meio aos destroços da Segunda Guerra Mundial, cuja atrocidade provocou um enorme 

amargor na espécie humana em relação aos próprios homens, despertando a desconfiança 

de que a razão por si mesma não pode salvar a humanidade, uma mulher cuidava de 

crianças órfãs. Como grande cuidadora que era, ela enxergou na leitura e na literatura a 

possibilidade de reconstrução do mundo. Afinal, os homens não passaram ilesos nem 

impunes pela Grande Guerra, mas os livros, com toda a potência que carregam, 

permaneciam. Se era assim, o caminho seria formar, através dessas obras, futuros homens 

e mulheres que um dia teriam nas mãos a possibilidade de dar novas formas ao mundo. 

  

Mas o mundo é de todos – ou melhor, somos todos – e ninguém pode mudá-lo sozinho. 

Nem um só livro, nem um só autor, nem uma só língua de um só indivíduo. Assim, Jella 

Lepman juntou como pôde toda a prosa e a poética do planeta em um ônibus-biblioteca e 

realizou uma exposição internacional de livros infantis, em diversos idiomas, no ano de 

1946. Estava plantada a semente da Biblioteca Juvenil Internacional de Munique, fundada 

em 1949, na Alemanha, sendo a maior biblioteca de literatura infantil e juvenil do mundo. 

  

São cerca de um milhão de títulos, em 120 idiomas. Todos os anos, a Biblioteca seleciona 

centenas de livros infanto-juvenis publicados em mais de 70 países. Crianças de todas as 

nacionalidades que visitam o acervo encontram literatura de qualidade em seu idioma – e 

ainda podem dar uma espiadinha ou escutadinha nas língua dos outros. 

  

Aliás, é essa a intenção, pois a construção do mundo é poliglota. Ao trazer livros para junto 

de crianças que perderam tudo na guerra, Jella Lepman acreditava no entendimento pelo 

encantamento entre diferentes povos e culturas. No encontro com nossas diferenças, 

descobrimos ou construímos nosso modo de sermos humanos e por aí é que inventamos a 

isso que chamamos humanidade. Este continua sendo o mote dessa grande Biblioteca 

formadora de crianças e jovens. 

  

 

  

http://www.ecofuturo.org.br/blog/jella-lepman-e-a-maior-biblioteca-infanto-juvenil-do-mundo/


 

 

Desde 1983, a Biblioteca Juvenil Internacional de Munique está abrigada no Castelo de 

Blutenburg, construção de 1435 que, com a chegada do acervo, se tornou conhecida como 

“O Castelo dos Livros”. Além da biblioteca, Jella Lepman idealizou também o International 

Board on Books for Young People – IBBY, organização internacional sem fins lucrativos para 

o livro juvenil. No Brasil, a entidade é representada pela Fundação Nacional do Livro Infantil 

e Juvenil – FNLIJ. É criação do IBBY o prêmio internacional Hans Christian Andersen, 

considerado o Nobel da Litertura Infanto-juvenil, que já contemplou as autoras brasileiras 

Lygia Bojunga (1982) e Ana Maria Machado (2000). 

 

Visite a Biblioteca Monteiro Lobato, o maior acervo de 

literatura infantojuvenil do Brasil 

Espaço conta com 90 mil exemplares, sendo alguns disponíveis 

online 
 

https://www.educacao.sp.gov.br/visite-a-biblioteca-monteiro-lobato-o-maior-acervo-de-
literatura-infantojuvenil-do-brasil/ 

 

Inaugurada pelo escritor Mario de Andrade, no ano de 1936, quando o 

mesmo era diretor do Departamento Municipal de Cultura, a atual 

Biblioteca Monteiro Lobato é a mais antiga em território nacional. Foi 

criada como Biblioteca Infantil Municipal, mas em 1955 recebeu o nome 

do autor, como forma de homenagear um dos principais escritores de 

histórias infantis do Brasil. 

A biblioteca conta com um acervo de 90 mil exemplares, constituído por 

livros de literatura e informação, revistas e material multimídia. E a 

maior parte dessas obras também está disponível na internet, por meio 

do Catálogo Online. Além de ter um ótimo ambiente para ler as obras, 

aqueles que possuem matrícula na instituição ainda podem levar o livro 

para casa e devolvê-lo quando finalizar a leitura, que deve ser concluída  

 

  

https://www.educacao.sp.gov.br/visite-a-biblioteca-monteiro-lobato-o-maior-acervo-de-literatura-infantojuvenil-do-brasil/
https://www.educacao.sp.gov.br/visite-a-biblioteca-monteiro-lobato-o-maior-acervo-de-literatura-infantojuvenil-do-brasil/


 

dentro de um prazo pré estabelecido. 

 

A Gibiteca, um espaço dedicado às histórias em quadrinhos, possui cerca 

de 7 mil exemplares de álbuns, mangás, gibis e RPG. Além disso, 

pesquisadores, estudantes e interessados em literatura infantil e juvenil 

podem agendar um horário para ter acesso a obras especializadas. 

 

10 bibliotecas virtuais gratuitas 
 

https://canaldoensino.com.br/blog/10-bibliotecas-virtuais-gratuitas 

 

As bibliotecas virtuais surgem com uma forma de democratizar a informação 

em todo o mundo e, por isso são grandes aliadas dos professores. Nelas você 

encontra obras que custam caro e que ainda não estão disponíveis na sua 

escola ou biblioteca da cidade. Para ajudar na busca, a Revista Nova Escola 

preparou uma seleção com 10 bibliotecas virtuais onde o usuário pode baixar 

gratuitamente diversos clássicos da literatura, entre outras obras. 

 

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. 

 

  

https://canaldoensino.com.br/blog/10-bibliotecas-virtuais-gratuitas
http://www.brasiliana.usp.br/
http://www.brasiliana.usp.br/


 

 

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 

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. 

 

 

 

  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.bn.br/portal/
http://www.bn.br/portal/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/


 

 

Acervo Digitais de Cordeis 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 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; 

 

 

http://cordeis.bc.uepb.edu.br/index.php
http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paulofreire/principal.jsp
http://www.wdl.org/pt/about/
http://www.wdl.org/pt/about/
http://aplauso.imprensaoficial.com.br/
http://aplauso.imprensaoficial.com.br/


 

  



 

 

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. 

 

Confira 45 bibliotecas virtuais gratuitas no Brasil e no 

mundo  

Publicado por  Educredi em  22 de abril de 2020 

 

As bibliotecas virtuais ganham cada vez mais força e o usuário encontra obras de todos 
os tipos, desde clássicos da literatura até trabalhos científicos. Selecionamos 45 
bibliotecas que oferecem conteúdo gratuito, confira! 

 

1. Biblioteca Digital Camões 
  

A Biblioteca Digital Camões possui um acervo de mais de 3 mil títulos, com conteúdos 
de literatura, linguística, arte, cinema, arquitetura, geografia, história e educação. 

Para conferir os conteúdos acesse o site da Biblioteca Digital Camões. 

  

http://pt.wikibooks.org/wiki/Wikilivros
http://pt.wikibooks.org/wiki/Wikilivros
http://www2.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm
http://www2.fe.usp.br/estrutura/livres/index.htm
https://www.educredi.com.br/author/educrediadmin/
https://bit.ly/2tFXxhs


 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/servicos-online/biblioteca-digital 

 

O Camões, I.P. disponibiliza um conjunto de textos e documentos de grande relevância 

cultural e linguística na sua Biblioteca Digital, pretendendo, assim, fazer chegar o Português 

a um universo cada vez mais amplo de falantes e estudantes.  

Possui ainda uma vasta rede de Bibliotecas, integrando a Biblioteca Camões, I.P. (na sede, 

em Lisboa), herdeira dos acervos bibliográficos dos antigos IPAD e Instituto Camões, as 17 

bibliotecas disponíveis nos Centros Culturais Portugueses (CCP), em diversos países, e as 71 

bibliotecas localizadas nos Centros de Língua Portuguesa (CLP), espalhados pelo mundo. 

 

http://bibliotecasicl.pt/Opac/Pages/Search/SimpleSearch.aspx?Database=10

5199_BDC 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 

Avª da Liberdade, 270 – 1250-149 Lisboa | Telefone: +351 213109100 | Fax: +351 213143987 

| Email: geral@camoes.mne.pt 

 

2. Biblioteca Digital Luso-Brasileira 
  

Com mais de 2 milhões de materiais, a Biblioteca Digital Luso-Brasileira reúne obras do 

Brasil e de Portugal que estão em domínio público. 

Todas essas obras podem ser encontradas na página da biblioteca. 

https://bdlb.bn.gov.br/ 

 

3. Biblioteca Digital Mundial 
  

A Biblioteca Digital Mundial é um projeto apoiado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) com participações de bibliotecas de 193 países. Os materiais culturais e científicos 

são dispostos em diferentes línguas para acesso de muitas nações. 

Acesse o conteúdo da Biblioteca Digital Mundial aqui. 

https://www.wdl.org/pt/ 

 

 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/servicos-online/biblioteca-digital
http://bibliotecasicl.pt/Opac/Pages/Search/SimpleSearch.aspx?Database=105199_BDC
http://bibliotecasicl.pt/Opac/Pages/Search/SimpleSearch.aspx?Database=105199_BDC
mailto:geral@camoes.mne.pt
https://bdlb.bn.gov.br/
https://bdlb.bn.gov.br/
https://www.wdl.org/pt/
https://www.wdl.org/pt/


  



 

4. Biblioteca Europeana 
  

Biblioteca Europeana envolve mais de 1.600 instituições que puderam criar a biblioteca 

digital. A coleção conta com mais de 30 milhões de materiais, se transformando no maior 

acervo cultural e científico do mundo. 

Entre os materiais estão imagens, pinturas, desenhos, mapas, fotos, livros, jornais, cartas, 

diários, vídeos e áudios. 

Para conferir todos os títulos entre no site Biblioteca Europeana. 

https://www.europeana.eu/pt 

 

5. Coleção Aplauso 
  

A Coleção Aplauso tem como principal colaborador a Imprensa Oficial de São Paulo. O 

acervo disponibilizado conta com mais de 550 obras para ler online e baixar em PDF. 

Os materiais oferecidos são biografias, roteiros de cinemas, peças de teatro, histórias de 

grandes emissoras de televisão, entre outros conteúdos. 

Confira todo o acervo no site da Coleção Aplauso. 

 

https://aplauso.imprensaoficial.com.br/lista-livros.php 

 

6. Coleção Brasiliana 
  

A Universidade de São Paulo (USP), dispõe por meio da Biblioteca Brasiliana cerca de 1500 

livros e, também, manuscritos, documentos históricos e imagens. 

Acesse os materiais disponíveis na plataforma da Coleção Brasiliana. 

 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1 

 

 

 

http://www.europeana.eu/portal/pt
https://www.europeana.eu/pt
https://bit.ly/2sHYHvP
https://aplauso.imprensaoficial.com.br/lista-livros.php
http://www.brasiliana.usp.br/
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1


  



 

7. Coleção Biblioteca do Senado 
  

A Coleção Biblioteca do Senado é inteiramente disponibilizada na Livraria Virtual do 

Senado. É possível encontrar 125 livros gratuitos em diversas áreas, como literatura, 

jornalismos, crítica literária, fotografia, arquitetura, história, direito, política e biografia. 

Todo o material está disposto na página da Coleção Biblioteca do Senado. 

https://livraria.senado.leg.br/index.php?_route_=livros-digitais-gratuitos 

 

8. Coleção Educadores 
  

A grande parceria entre o Ministério da Educação, Unesco e Fundação Joaquim Nabuco, 

apresentam uma coleção com 62 livros sobre personalidades da educação na Coleção 

Educadores. Conheça os títulos! 

Veja todo esse material aqui. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&s

kip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=&co_categoria=133&pagina=1&select_action=Su

bmit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null 

 

9. Coleção Fernando Pessoa 
  

Fernando pessoa, o grande poeta português, possui importantes obras literárias. O Portal 

Domínio Público disponibiliza todo o acervo de Fernando Pessoa e seus heterônimos. 

Confira todas as obras da Coleção Fernando Pessoa no site. 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&s

kip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Fernando%20Pessoa&co_categoria=2&pagina=1

&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO

&ordem=null 

 

 

 

https://bit.ly/2JbaxaB
https://livraria.senado.leg.br/index.php?_route_=livros-digitais-gratuitos
https://bit.ly/2sHsnsG
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=&co_categoria=133&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=&co_categoria=133&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=&co_categoria=133&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null
https://bit.ly/2sHxppn
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Fernando%20Pessoa&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Fernando%20Pessoa&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Fernando%20Pessoa&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=&no_autor=Fernando%20Pessoa&co_categoria=2&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrdenar=DS_TITULO&ordem=null


  



 

10. Coleção Machado de Assis 
  

Machado de Assis foi um dos maiores escritores brasileiros. Por isso, a Universidade 

Federal de Santa Catarina e o Portal Domínio Público realizam uma parceria para oferecer 

todo o acervo do autor para os leitores. 

Basta acessar o site da Coleção Machado de Assis e escolher algumas de suas obras. 

http://machado.mec.gov.br/ 

 

11. Coleção Open Library 
  

A Coleção Open Library reúne mais de 3 milhões de livros, em diferentes línguas, sendo a 

maioria na língua inglesa. Essa coleção é uma iniciativa desenvolvida pelo Internet Archive 

e pela Fundação Austin com o objetivo de democratização da leitura. 

Os materiais estão todos dispostos na página da Coleção Open Library. 

https://openlibrary.org/subjects/accessible_book#ebooks=true 

 

12. Coleção SciELO Livros Acadêmicos 
  

Essa coleção é um projeto da SciELO Livros, que apresenta o propósito de publicar coleções 

de livros de caráter científico de forma online. São disponibilizados mais de 500 livros para 

o download. 

Para conferir esses materiais, acesse a página da Coleção SciELO Livros 

Acadêmicos. 

http://search.livros.scielo.org/search/?output=site&lang=pt&from=181&sort

=&format=summary&count=20&fb=&page=10&q=&index=tw&where=BOOK

&filter[is_comercial_filter][]=f 
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13. Portal Domínio Público 
  

Portal Domínio Público possui um acervo com mais de 200 mil títulos, 

representando a maior biblioteca virtual brasileira. As obras presentes no 

portal são materiais autorizados ou que se encontram em domínio público. 

O acervo está disponibilizado no Portal Domínio Público. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

 
14. Projeto Gutenberg 
  

O Projeto Gutenberg é a biblioteca digital mais antiga do mundo, criada em 

1971. O acervo é composto por aproximadamente 40 mil títulos. 

Os livros podem ser encontrados no portal Projeto Gutenberg. 

https://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal 

 

15 – Biblioteca UEPB – Acervo Digitais de Cordéis da Biblioteca de Obras Raras de Átila de 

Almeida - http://biblioteca.uepb.edu.br/  

16 – Arquivo Público do Estado de São Paulo - http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/ 

17 – FEUSP – Banco de Dados de Livros Escolares - http://www2.fe.usp.br:8080/livres/ 

18 – Guia de Educação - https://canaldoensino.com.br/blog/category/livros-gratis 

19 – Biblioteca Nacional da Universidade de Córdoba - https://rdu.unc.edu.ar/ 

20 – Biblioteca da Universidade Nacional de La Plata - 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/ 

21 – BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

22 – Biblioteca Digital da Escola de Música da UFRJ - 

http://www.docpro.com.br/escolademusica/bibliotecadigital.html 

23 – Biblioteca Digital da UNESP - https://bibdig.biblioteca.unesp.br/ 

24 – Biblioteca Digital da Unicamp - http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/ 

25 – Biblioteca Digital Del Patrimônio Ibero-americano 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal
https://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal
http://biblioteca.uepb.edu.br/
http://biblioteca.uepb.edu.br/
http://biblioteca.uepb.edu.br/
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/
http://www2.fe.usp.br:8080/livres/
https://canaldoensino.com.br/blog/category/livros-gratis
https://rdu.unc.edu.ar/
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.docpro.com.br/escolademusica/bibliotecadigital.html
http://www.docpro.com.br/escolademusica/bibliotecadigital.html
http://bibdig.biblioteca.unesp.br/
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/


26 – Biblioteca Digital do Supremo Tribunal Federal - 

http://www.stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarBibliotecaDigital.asp 

27 – Biblioteca Digital Paulo Freire 

28 – Biblioteca Mundial Digital - https://www.wdl.org/pt/ 

29 – Biblioteca Nacional da Colômbia - https://bibliotecanacional.gov.co/es-co 

30 – Biblioteca Nacional Digital Brasil - http://bndigital.bn.gov.br/  

31 – Biblioteca Nacional Digital de Portugal - https://purl.pt/index/geral/PT/index.html 

32 – Biblioteca On-line SEBRAE - https://bis.sebrae.com.br/bis/ 
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33 – Biblioteca Virtual do Rio Grande do Sul - http://www.bibvirtual.rs.gov.br/ 

34 – Biblioteca Virtual nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação - http://bib-

ci.wikidot.com/ 

35 – Digital Library Federation - https://www.diglib.org/ 

36 – Latindex - https://www.latindex.org/latindex/inicio 

37 – Library of Congress – National Digital Library - https://www.loc.gov/ 

38 – LivRre! – Portal de Periódicos - http://antigo.cnen.gov.br/centro-de-informacoes-

nucleares/livre 

39 – Bibliomania - http://www.bibliomania.com/  

40 – Public Library of Science - https://plos.org/ 

41 – The Free Library - https://www.thefreelibrary.com/ 

42 – The On-line Books - http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

43 – Universia Livros - https://www.universia.net/br/actualidad 

44 – Virtual Books - http://www.virtualbooks.com.br/editora/ 

45 – Wikilivros - https://pt.wikibooks.org/wiki/Wikilivros:P%C3%A1gina_principal 

 

Conheça 12 Bibliotecas Digitais de Ciências Humanas 

Conheça 12 Bibliotecas Digitais de Ciências Humanas 

 

https://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/noticias/conheca-12-bibliotecas-digitais-de-ciencias-

humanas 

 

Conheça abaixo 12 Bibliotecas Digitais de Ciencias Humanas que podem auxiliar a sua pesquisa! 

• Bibliotecas Virtuais Temáticas – PROSSIGA 

http://prossiga.ibict.br 

Coleções referenciais que reúnem e organizam informações, presentes na internet, sobre determinadas 
áreas do conhecimento. Elas são desenvolvidas por meio da parceria do IBICT – Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia com Instituições que desejam organizar e difundir seus conteúdos 
temáticos na Internet. 
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• Acervo Histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo 

http://www.al.sp.gov.br/web/acervo2/index_acervo.htm 

O setor do Acervo História da Assembleia Legislativa de São Paulo disponibiliza para consulta mais de 350 
mil página de documentos originais relacionados à história do legislativo paulista 

• Biblioteca Digital do Senado Federal 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/ 

O acervo digital é variado, dividindo-se entre livros, obras raras, artigos de revista, notícias de jornal, 
produção intelectual de senadores e servidores do Senado Federal, legislação em texto e áudio, entre 
outros documentos. 

• Biblioteca Virtual da América Latina 

http://www.bvmemorial.fapesp.br 

Desenvolvida pela Fundação Memorial da América Latina, localizada na cidade de São Paulo, com apoios 
da FAPESP, tem como objetivo disseminar informação e conhecimento sobre a América Latina, nos 
aspectos das humanidades, ciências e artes produzidos pelo Memorial da América Latina. 

• Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP 

http://www.direitoshumanos.usp.br 

Criada pela Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. Oferece acesso a materiais 
relativos à defesa e à promoção dos Direitos Humanos no Brasil.  

• Biblioteca On Line do SEBRAE 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br 

Espaço aberto à construção e compartilhamento do conhecimento, que visa contribuir para o contínuo 
aprendizado do empreendedorismo, auxiliando o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos 
negócios.  

• Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da FGV 

http://cpdoc.fgv.br 

O site (e o centro de pesquisa) é desenvolvido pela Escola de Ciências Sociais e História da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV. Apresenta uma série de conteúdos, tais como os dossiês sobre a história do Brasil 
(50 anos de Brasília, anos JK, Jango e Era Vargas); 

• Biblioteca do IBGE 

http://biblioteca.ibge.gov.br 

A Biblioteca do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE possui um vasto acervo de monografias, 
mapas, publicações, fotografias, cartazes e demais conteúdos relacionados à documentação territorial do 
Brasil, assim como a própria produção da instituição. 

• Biblioteca Digital Paulo Freire 

http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/ 

Projeto desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, que visa divulgar a produção do educador 
Paulo Freire. 

• Observatório de Educação em Direitos Humanos – UNESP 

http://www.al.sp.gov.br/web/acervo2/index_acervo.htm
http://www2.senado.gov.br/bdsf/
http://www.bvmemorial.fapesp.br/
http://www.direitoshumanos.usp.br/
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/
http://cpdoc.fgv.br/
http://biblioteca.ibge.gov.br/
http://www.paulofreire.ufpb.br/paulofreire/


http://unesp.br/observatorio_ses/index_cat3_areas.php 

O observatório existe desde 2007 e está ligado à UNESP. No site é possível encontrar um farto material 
sobre o tema. Em “Biblioteca”, encontram-se artigos, livros, revistas e cartilhas. 
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• Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

http://www.cervantesvirtual.com 

É possível encontrar informações e acesso a conteúdos sobre literatura espanhola, língua espanhola e 
literatura infantil e juvenil. Em espanhol. 

• Biblioteca Virtual de Literatura 

http://www.bibvirtuais.ufrj.br/literatura/ 

A Biblioteca Virtual de Literatura é um veículo de divulgação e informação destinado a especialistas e 
pesquisadores, alunos e professores das diversas literaturas e também a leitores e usuários da rede em 
geral. 

  

Fonte e texto: Alexandre Pereira,  Canal do Ensino 

Tags:  

• Ciências Humanas, FGV, Fundação Getúlio Vargas, BMHS, Biblioteca Mario Henrique Simonsen, 
Biblioteca Digital 

 

 

Biblioteca do Congresso - http://www.loc.gov 

 

https://guia.melhoresdestinos.com.br/biblioteca-do-congresso-159-3712-l.html 

 

Ser a biblioteca com o maior acervo do mundo já seria motivo suficiente para visitar a Congress 

Library. Porém, as razões para ir até lá vão bem além dos 158 milhões de itens que ela abriga. 

A história começa em 1800, quando a biblioteca foi inaugurada, no prédio do Capitólio, com 

apenas 740 livros. Anos mais tarde, em 1814, a pequena biblioteca foi incendiada por tropas 

britânicas que invadiram o Congresso. O novo acervo foi montado com a oferta do presidente 

Thomas Jefferson. A coleção particular, com 6487 exemplares, foi cedida à biblioteca por pouco 

mais de 23 mil dólares e continuou a funcionar no Capitólio. Após sofrer mais um incêndio, em 

1851, somente em 1897 o prédio independente foi inaugurado, já com  status de Monumento 

Nacional. Foi considerado o prédio mais seguro entre as bibliotecas do mundo e o primeiro a ser 

construído já com instalações elétricas. 
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Ainda hoje o prédio da Congress Library, em estilo renascentista, encanta e impressiona os 

visitantes. Difícil não perder alguns minutos apreciando os delicados trabalhos que adornam todo 

o interior. Entre tantos belos salões, o que mais chama a atenção é a sala de leitura. Com um 

domo de 48 metros de altura, estátuas por toda volta e colunas grandiosas, os frequentadores 

que se sentam na sala parecem até miniaturas. Do alto, mesmo atrás de uma grande parede de 

vidro protetora, a vista é belíssima. As maiores estrelas do acervo são a Bíblia de Gutenberg e a 

Bíblia Gigante de Mainz, acompanhadas da biblioteca original de Thomas Jefferson e o primeiro 

mapa a citar a América. 

A biblioteca oferece um tour guiado, mas o visitante poderá também fazer a visita por conta 

própria. Veja no site a programação das exposições itinerantes apresentadas no local. 

A visita é gratuita.  

O tour guiado acontece entre 10h30 e 15h30, a cada uma hora.  

A entrada na sala de leitura só é permitida em um tour, que pode ser o completo ou o específico 

apenas para a sala.  

101 Independence Ave SE, Washington - CEP: 20540 

 

Telefone:  

(202) 707-6400 

 

Site:  

http://www.loc.gov 

 

Horário:  

Segunda a sábado, de 8h30 a 16h30. 
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Coordenadas: 38°53′19.3" N, 77°0′21" W 

Library of Congress 
(Biblioteca do Congresso) 

 
 

 

 
Edifício Thomas Jefferson 

País  Estados Unidos 
Estabelecida 1800 
Localização Avenida Independência, 101[1] 

Colina do Capitólio, SE 
 Distrito de Colúmbia 

Coordenadas 38°53′19.3" N, 77°0′21" W 
Acervo 

Tamanho 155,357,302 total Itens[2] 
Acesso e uso 

População servida Não aberta ao público 
Membros 535 membros do Congresso dos Estados Unidos, seus 

funcionários e membros públicos. 
Outras informações 

Orçamento US$ 613.496.414[2] 
Empregados 3,312[2] 
Website www.loc.gov 

 

Library of Congress 
Registro Nacional de Lugares Históricos 

Marco Histórico Nacional dos EUA 
Nomeado NHL: 21 de dezembro de 1965 (55 anos) 
Registro NRHP: 66000000 

 

A Biblioteca do Congresso (em inglês: Library of Congress) é a biblioteca de pesquisa do Congresso 

dos Estados Unidos, sendo de facto a biblioteca nacional dos Estados Unidos e a instituição 

cultural mais antiga daquele país. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
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Localizada em três edifícios na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., 
a Biblioteca do Congresso possui mais de 155 milhões de itens, entre livros, 
manuscritos, jornais, revistas, mapas, vídeos e gravações de áudio, incluindo 

materiais disponíveis em 470 idiomas, sendo a maior biblioteca do mundo, 

tanto em espaço de armazenagem como no número de livros.[3][4] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_do_Congresso 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

MEC lança biblioteca digital infantil com materiais interativos; 

acesse 
A iniciativa conta também com uma série de vídeos com 20 fábulas de Monteiro 

Lobato narradas pelo cantor, compositor e violonista Toquinho 

•  
• por Redação em 28 de agosto de 2020 

Já está no ar a coleção Conta pra Mim: uma mini biblioteca em formato digital, com 40 

livros disponíveis para download, gratuitamente, sem a necessidade de qualquer tipo de 

cadastro. Para acessar o conteúdo, basta ir ao site do programa Conta pra Mim: 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim. Dá para ler o livro on-line, imprimir se 

quiser e, ainda, baixar a versão para pintar com os pequenos. 

A iniciativa, da Secretaria de Alfabetização (Sealf), do Ministério da Educação (MEC), 

conta, também, com uma série de vídeos com 20 fábulas de Monteiro Lobato narradas 

pelo cantor, compositor e violonista Toquinho, além de 8 cantigas infantis também 

interpretadas pelo artista. 

Para que o material tenha o maior alcance possível, o MEC se preocupou em preparar 

uma versão acessível, com Libras e legenda, para cada um dos vídeos. E para quem tem 

habilidade com instrumentos musicais, também foram disponibilizadas as partituras das 

cantigas para que os familiares e professores possam tocar para as crianças. 
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Além de estarem no site do programa, todos os vídeos estão hospedados na plataforma 

YouTube e organizados em playlists (clique em cada uma para acessar), da seguinte forma 

e com as respectivas histórias e cantigas: 

Conta pra Mim – Fábulas narradas por Toquinho 

Conta pra Mim (Libras) – Fábulas narradas por Toquinho (versões acessíveis) 

• A Assembleia dos Ratos 

• A Menina do Leite 

• A Mosca e a Formiguinha 

• A Raposa e as Uvas 

• Burrice 

• O Cão e o Lobo 

• O Carreiro e o Papagaio 

• O Cavalo e o Burro 

• O Galo que Logrou a Raposa 

• O Gato Vaidoso 

• O Orgulhoso 

• O Pastor e o Leão 

• O Ratinho, o Gato e o Galo 

• O Rato da Cidade e o Rato do Campo 

• O Reformador do Mundo 

• O Sabiá e o Urubu 

• O Útil e o Belo 

• O Velho, o Menino e a Mulinha 

• Os Dois Burrinhos 

• Qualidade e Quantidade  

Canta pra Mim – Cantigas cantadas por Toquinho 

Conta pra Mim (Libras) – Cantigas narradas por Toquinho (versões acessíveis) 

Canta pra Mim | Libras | Cantigas cantadas por Toquinho 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3clFEKIWIHWavabwQsY6Z_U
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3fRbNg5pV-GmDqI8nuJrsQk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3fpK3khvFyP9k6OmpCkeI77
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3fhT6-FMTV13hNZCILjFOS2
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3fhT6-FMTV13hNZCILjFOS2


 

 

• Cai, cai balão / Marcha soldado 

• Teresinha de Jesus 

• O Cravo brigou com a Rosa 

• Alecrim 

• Se esta rua fosse minha 

• Meu chapéu/Meu limão, meu limoeiro 

• O trem maluco 

• A canoa virou 

 

  



 

Conta pra Mim 

 

O Conta pra Mim é o programa que orienta, promove e estimula a literacia familiar, como 

a prática da leitura em voz alta feita pelos adultos às crianças, preparando-as para o ciclo 

de alfabetização. Não se trata de alfabetizar precocemente as crianças, mas de promover, 

por meio de atividades lúdicas, o desenvolvimento da oralidade, contatos com a escrita 

etc. 

Há até dicas, por exemplo, para os pais praticarem a leitura para os filhos desde quando 

ainda estão na barriga da mãe. Estudos mostram que essa é uma forma de os bebês se 

familiarizarem com a voz dos pais. Depois que nascem, os bebês continuam assimilando 

sons e palavras e, à medida em que crescem, vão adquirindo vocabulário. Todo esse 

processo trará resultados e influenciará na fase de alfabetização.   

Além da Coleção Conta pra Mim, lançada na última terça-feira (25 de agosto), o programa 

disponibiliza um Guia de Literacia Familiar, validado por especialistas estrangeiros, e um 

conjunto de 40 vídeos explicativos, com linguagem simples e acessível sobre a prática de 

literacia familiar. Todo o material está disponível na página do programa. 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 

Também há uma playlist com histórias narradas nas principais plataformas de música e 
podcasts (Spotify, Deezer e SoundCloud). “O MEC também disponibilizou uma série 
especial, de 17 vídeos, com dicas para os pais aproveitarem melhor o tempo com as 

crianças em casa neste período de recolhimento social, que pode ser conferida no canal 

do MEC no YouTube. Outros conteúdos serão disponibilizados em breve na página do 

Conta pra Mim”, acrescentou o secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim.   

 

Canal do MEC no YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3eqxACO1pelkzYIgo5UcSoh 

 

 

 

 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/pdf/conta-pra-mim-literacia.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
https://open.spotify.com/playlist/5cQLuu7UUDk5AlXj8KWLRc?si=gP7xCZ0cRgeXKKx8OZk9SA
https://www.deezer.com/pt/show/1255752
https://soundcloud.com/mineducacao
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3eqxACO1pelkzYIgo5UcSoh
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3eqxACO1pelkzYIgo5UcSoh
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9nJ11ynWg3eqxACO1pelkzYIgo5UcSoh
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