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Eighteenth Century Collections Online é formada por todo livro ou tratado importante impresso no Reino Unido 
durante o século XVIII, em vários idiomas, combinada com milhares de trabalhos publicados nas Américas no 
mesmo período, ECCO é um dos mais ambiciosos projetos de digitalização de conhecimento jamais visto.

www.cengage.com.br
0800 11 19 39

Em sua estreia, ECCO representou o mais ambicioso 
projeto de digitalização já realizado – mais de 26 
milhões de páginas de texto com base no Short Title 
Catalogue Inglês. 
Entregou nas mãos dos usuários mais de 136.000 
chaves Inglês – e títulos de língua estrangeira 
impressos na Grã-Bretanha, durante o século XVIII, 
incluindo milhares de obras das Américas.

Hoje, esta coleção – completa com a 2ª parte 
contendo edições de quase sete milhões de novas 
páginas – continua a ser o melhor recurso on-line 
para acadêmicos, professores e pesquisadores em 
todo o mundo.

As instituições de origem incluem a Biblioteca 
Britânica, Oxford University, Universidade de 
Harvard, Cambridge University, National Library of 
Scotland, National Library of Ireland, da Biblioteca 
do Congresso Americano e muito mais!

Testemunhando o que muitos estudiosos conside-
ram os três eventos mais importantes na história 
do mundo – a Revolução Americana, a Revolução 
Francesa e a Revolução Industrial –  esta coleção 
apresenta:

 pesquisa de texto completo;
 títulos e obras canônicos do período;
 obras contemporâneas que analisam e 
debatem esses títulos;
 livros e diretórios, bíblias e partituras, 
sermões e panfletos.

ECCO dispõe de uma variedade de materiais para 
proporcionar uma ferramenta fundamental para a 
pesquisa do corpo docente e uso em sala de aula.

Com mais de 50 mil novos títulos de materiais 
anteriormente indisponíveis ou inacessíveis, ECCO 
é o recurso mais importante para estudiosos deste 
período da história.

Pesquisa de texto completo através de milhões de 
páginas de texto, ferramentas para limitar a sua 
pesquisa por data de publicação, idioma, área 
temática e muito mais.
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O Produto

183 mil títulos digitalizados das estantes da British 
Library, cobrindo todas as áreas do conhecimento em 
mais de 206 mil volumes;

Cerca de 33 milhões de páginas disponíveis para 
pesquisa em texto completo;

Possui todos os registros de títulos do século XVIII  
contidos no ESTC – English Short Title Catalog;

Conteúdo de grande valor: século das revoluções e 
invenções;
 
Emprego de alta tecnologia: pesquisa Full text search 
em 33 milhões de páginas: poderosa ferramenta de 
busca;

Caracter em qualquer termo de busca, possível através 
do emprego de fuzzlogic;
 

 
 
 

 Arquivos PDFs disponíveis para download;
 
 Digitalização de alta qualidade;

 Acesso às estantes da British Library 24 horas por   
 dia;
 
 Pesquisável por texto completo em todas as páginas   
 da obra;
 
 Mútiplos índices em todos os títulos;
 
 Página de conteúdo ligada através de hyperlinks às   
 seções relevantes de uma obra; índices também   
 para as ilustrações; 
 
 Termos de busca destacados em todas as páginas;
 
 

Conteúdos

Com base no Catálogo de Títulos Curto Inglês (ESTC), ECCO captura as monografias mais significativas publicadas 
no Reino Unido durante o século XVIII, independentemente da linguagem, além de milhares de obras de outros 
lugares., ou seja, cobrindo três dos eventos mais significativos da história – as revoluções americana, francesa e 
industrial – e para o desenvolvimento de tais produtos modernos como o romance, ECCO é  um recurso essencial 
para o estudo do século XVIII.
�Fonte: ECCO foi obtida em grande parte da Biblioteca Britânica, bem como de outras instituições líderes, incluin-
do Oxford, Harvard, Huntington, Cambridge, entre outros. Os livros foram filmados ao longo das últimas décadas 
e as coleções de filmes, digitalizadas.

Estrutura: De livros e diretórios, bíblias e partituras para sermões e panfletos, ECCO inclui uma ampla variedade 
de materiais. Ao todo, existem milhares de títulos, cada um dos quais cai em uma das sete áreas temáticas.

História e Geografia: Conheça os tempos antigos e contemporâneos, viagens e descobertas, biografias e memó-
rias, coleções genealógicos, dicionários geográficos, antiguidades, igrejas e guias turísticos da Grã-Bretanha. Os 
tópicos incluem cronologias, recreação, militares, diários de viagens e topografia. Esta coleção apresenta um 
panorama abrangente da Revolução Americana a partir da perspectiva britânica.

Ciências Sociais e Belas Artes: Ciências Sociais olham para os fabricantes e comerciantes, artesãos e operários 
qualificados, negócios internacionais, bancário, fiscal e loterias. Os tópicos incluem eventos atuais, a reforma 
social, negócios/economia/finanças e ciência política. Belas Artes comentam música, pintura, teatro e arquitetura, 
construção e carpintaria, música vocal e instrumental, pinturas, desenhos, gravuras, moedas e metais, coleções e 
coleções de arte privadas.

Medicina, Ciência e Tecnologia: Ciência, ciência e tecnologia aplicada, tratamento de doenças e condições são 
cobertos. Os tópicos incluem agricultura, livros de culinária, tecnologia militar, filosofia natural, educação científi-
ca e mais.
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Literatura e Linguagem: Encontre ensaístas célebres do século XVIII, romancistas, poetas e dramaturgos – incluin-
do centenas de obras dos melhores autores conhecidos, assim como muitos de autores menos conhecidos. Os 
tópicos incluem teatro, poesia, baladas, religião, gramática, dicionários, músicas de jogos, sátira, catálogos de 
livros e mais.

Religião e Filosofia: Recursos incluem sermões, bíblias e livros de oração para debates e prescrições morais e 
éticos para a conduta adequada.

Lei: Acompanhe o desenvolvimento do Direito no Império Britânico. Os tópicos incluem atos, direito penal e inter-
nacional, casos recorrentes e muito mais.

Referência: Os tópicos incluem almanaques, catálogos e muito mais!

Conheça a platamorma

Ferramenta de busca por palavra-chave, tema, 
autor, título ou documento.

Mapas
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Árvores GenealógicasÁrvores GenealógicasÁrvores Genealógicas Tabelas

Músicas Brasões Obras

Certamente, uma coleção sem igual – imprescindível acervo de obras raras e de difícil acesso de um 
dos períodos mais produtivos do conhecimento humano.
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