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Isenção de responsabilidade
O AUTOR DESTE DOCUMENTO NÃO É UM MÉDICO PROFISSIONAL, UM PSICÓLOGO
PROFISSIONAL, UM ANTROPÓLOGO PROFISSIONAL, UM EDUCADOR PROFISSIONAL,
UM ADVOGADO PROFISSIONAL, UM ELETRICISTA PROFISSIONAL, UM
BIBLIOTECÁRIO PROFISSIONAL OU UM PAI PRATICANTE. TODAS AS INFORMAÇÕES
PUBLICADAS SÃO BASEADAS APENAS NA EXPERIÊNCIA DO AUTOR NA LEITURA DE
VÁRIAS CENTENAS DE MATERIAIS LITERÁRIOS DESDE A INFÂNCIA ATÉ O PRESENTE
PARA DIVERSOS FINS.

Introdução
Este guia é baseado na autoeducação literária que pratiquei na adolescência e na idade adulta. O
número total de materiais lidos em todos os cursos de autoeducação é várias centenas. Algumas
seções do guia contêm texto de vários outros artigos e guias relacionados que escrevi nos últimos
anos. Sob nenhuma circunstância as informações contidas neste guia devem ser consideradas
imparciais ou cientificamente corretas. A necessidade e a utilidade de uma biblioteca doméstica
profissional para adolescentes não são abordadas no texto deste guia; consulte a literatura
pedagógica profissional para um estudo mais aprofundado desta questão.
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Algumas das informações apresentadas baseiam-se na experiência de autoeducação adquirida na
URSS/Rússia nas décadas de 1980 e 1990; repetir essa experiência na sociedade de hoje pode ser
ilegal em alguns países. Além disso, em alguns países, o conceito de biblioteca doméstica
profissional para adolescentes pode ser ilegal por si só ou pode não ser apropriado para sua família,
dependendo de seu status social.
Estou extremamente preocupado com as atuais tendências sociais e tecnológicas globais, e suponho
que a única solução pacífica para todos os problemas sociais atuais e possíveis futuros está em
elevar o nível educacional em massa da população de todos os países do mundo por meio da
educação em casa e da autoeducação. Por esta razão, este guia foi traduzido por mim do inglês para
todos os idiomas internacionais em que tenho domínio suficiente. Se você puder traduzir este guia
para qualquer outro idioma gratuitamente, ou se estiver disposto a pagar por um tradutor e revisor
profissional, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Emendas no conteúdo deste guia
também são bem-vindas.

Definição
O termo biblioteca doméstica profissional para adolescentes conforme usado neste guia significa
uma biblioteca que atende aos seguintes critérios:
•

os materiais contidos na biblioteca devem cobrir completamente 2-3 tópicos profissionais
(possivelmente inter-relacionados) até o nível de doutorado, ou devem permitir a entrada em
algum volume de aproximadamente 10 tópicos profissionais pelo menos (através da inclusão
na biblioteca de 2-10 materiais para cada tópico, mais perto de dez do que dois);

•

cerca de 50% dos materiais contidos na biblioteca devem pertencer às categorias de
literatura popular permitindo uma entrada tranquila em temas profissionais.

Com base nos números acima, o tamanho total esperado da biblioteca pode ser estimado em várias
centenas de materiais.

Conteúdo da biblioteca
•

Se você não tiver uma boa rede de conexões profissionais, pessoais ou comerciais em áreas
altamente especializadas da ciência ou da indústria, se você mesmo não entender essas áreas
em nível profissional e não puder ajudar seu filho a trabalhar nessas áreas, então não vale a
pena se concentrar ao organizar uma biblioteca em alguns tópicos individuais; é muito
melhor se os materiais da biblioteca abrangerem uma ampla gama de tópicos. E obviamente,
você não pode saber como os interesses de seu filho se desenvolverão em alguns anos
depois que ele começar a ler ativamente.

•

Pelo menos 20% da literatura comprada deve ser bem ilustrada e pelo menos outros 20%
devem conter algumas ilustrações, incluindo uma capa ilustrada (ambas estimativas
baseadas puramente em minhas preferências pessoais).
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•

Pelo menos 30% dos materiais literários adquiridos devem estar na forma de publicações em
papel; essas publicações devem incluir não apenas materiais populares e introdutórios, mas
também materiais de nível de doutorado, em igual proporção a todos os materiais
apresentados na biblioteca (novamente, esta é uma estimativa baseada em minhas
preferências pessoais).

•

A biblioteca deve incluir 5-10 coleções completas de obras de diferentes autores, 5-20 livros
em cada coleção e/ou 5-10 séries de livros de diferentes autores, cobrindo completamente
tópicos diferentes, 5-20 livros por série. Esta pode ser apenas minha preferência pessoal,
mas suponho que ter tais coleções e/ou séries pode preparar seu filho para um mergulho
profundo em tópicos altamente especializados na idade adulta. Com o mesmo propósito de
se preparar para um mergulho profundo em tópicos altamente especializados, você pode
comprar para sua biblioteca coleções de grandes romances, grandes compilaçãs de histórias,
grandes épicos e monografias acadêmicas.

•

A globalização está mudando vidas de maneiras imprevisíveis, e ter materiais em uma
biblioteca que cobrem diferentes regiões exóticas pode ser a estratégia certa para mais de 20
anos próximos. Além disso, você deve estar ciente de que alguns países tiveram (e
continuam a ter) uma enorme influência no desenvolvimento da história da literatura,
incomparável com o tamanho de seus territórios e populações.

•

Faz sentido adquirir materiais sobre técnicas de leitura para ensinar o filho a extrair o
máximo de material útil do texto lido e ler o mais rápido possível.

•

Os materiais de pesquisa podem ser publicados na forma de monografias e coleções de
artigos de pesquisa; algumas dessas coleções podem ser muito bem montadas e permitem
que você tenha uma visão geral completa de questões complexas sem precisar se aprofundar
no tópico.

•

Os materiais necessários para a compreensão de certos tópicos científicos podem ser
publicados apenas em inglês. Os materiais que cobrem regiões individuais do planeta só
podem ser publicados em idiomas locais.

•

Supõe-se que a colocação aleatória de literatura adquirida na biblioteca doméstica pode ser
pedagogicamente mais benéfica do que estruturá-la de acordo com alguma classificação
padrão.

Abaixo estão algumas notas sobre a aquisição de literatura em áreas individuais do conhecimento.
Estas notas destinam-se a dar-lhe uma melhor compreensão do que pode ser necessário para uma
criança autodidata. As notas fornecidas não pretendem ser exaustivas e é recomendável que você
consulte profissionais nas áreas de especialização listadas abaixo se precisar de uma visão geral
completa de qualquer uma delas.
Ficção: no processo de compra de ficção, você deve prestar atenção a aspectos como o contexto
cultural da literatura que está sendo comprada (incluindo não apenas suas próprias culturas, mas
também as culturas que você gostaria de implantar na mente da criança, bem como como as culturas
das quais você gostaria que ele se distanciasse), o nível de arcaísmo das linguagens utilizadas e os
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temas considerados, os modelos comportamentais dos personagens e os níveis de extremismo
desses modelos, os níveis de erotismo e emotividade em as descrições das relações sexuais, a
profundidade psicológica e sociológica, se o texto da obra é escrito na primeira pessoa; para alguns
eminentes autores de ficção, pode ser desejável comprar suas biografias verdadeiras, incluindo
descrições dos detalhes “sujos” de suas vidas pessoais.
Matemática e ciências naturais: faz sentido incluir na biblioteca não apenas livros didáticos
contendo descrições das leis da natureza e cálculos matemáticos, mas também materiais que
demonstrem em todas as nuances a história da pesquisa por trás de cada lei descrita (incluindo a
base matemática, experimentos e fenômenos observados, mas não apenas detalhes sócio-históricos);
manuais de estatística são essenciais para a leitura e compreensão de grande parte da literatura
científica.
Ciências sociais: materiais científicos em temas antropológicos e sociais são bastante fáceis de
entender, pois geralmente contêm um mínimo de matemática, podem conter muitas fotografias e,
em geral, são escritos em uma linguagem muito clara; assim, mesmo um estudante do ensino médio
pode ler facilmente tais textos; se você está comprando muita literatura clássica, antiga, medieval e
histórica, pode ser sábio equilibrá-la com materiais de pesquisa sobre a sociedade contemporânea.
Disciplinas de engenharia: como consequência da distribuição global da mão de obra, os tópicos
de engenharia podem ter um “sabor” muito negativo do ponto de vista de um típico adolescente
moderno; se você quiser manter seu filho interessado em tais tópicos, talvez você deva incluir na
biblioteca os materiais sobre design de iates, geologia de gemas e produção industrial de outros
bens de luxo, ou algo que realmente toque na “alta tecnologia”, como materiais de robôs militares e
médicos, tecnologias espaciais, engenharia genética.
Desenvolvimento de software: os materiais adquiridos devem explicar não apenas o processo de
desenvolvimento de um novo código “limpo”, mas também os procedimentos para corrigir e manter
grandes quantidades de código “sujo” antigo.
Biologia: para que seu filho se interesse por esta área da ciência e ao mesmo tempo o coloque no
caminho certo, faz sentido adquirir literatura sobre temas como virologia, genética, parasitologia,
ciência veterinária de animais “exóticos”, a chamada “microzoologia popular” (para contrastar com
os materiais amplamente disponíveis sobre megafauna), ecologia geral, filme e fotografia de
natureza selvagem; materiais sobre algumas regiões individuais da lista Global 200 ou outras
regiões naturais menos “exóticas” também podem ser úteis e interessantes.
Geografia: os materiais adquiridos devem explicar as diferenças entre os sistemas jurídicos e
financeiros dos diferentes países e blocos geopolíticos; esclarecer as lacunas entre os textos oficiais
das leis e a prática de aplicação da leis pode ser fundamental para entender as diferenças
mencionadas acima.
Economia: a literatura deve abranger tópicos como a visão geral da economia moderna em
trabalhos de pesquisa, apresentando todas as abordagens de pesquisa em pé de igualdade (porque a
chamada economia mainstream às vezes pode ser divorciada da vida real), esclarecimento de todos
os fenômenos econômicos atuais como temporários em um contexto histórico, esclarecimento do
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lado oculto de todas as tendências econômicas atuais com todos os prós e contras, esclarecimento
do significado mutável de todos os “fundamentos econômicos da vida” (porque a compreensão de
termos como trabalho, dinheiro, custo, impostos etc. pode variar significativamente de país para
país), explicação das oportunidades econômicas disponíveis em sua área de residência, bem como o
função de sua comunidade, região e país no sistema econômica global, explicação do crimes
econômicos que permite evitar o risco de se tornar uma vítima e o risco de se tornar um criminoso,
metodologias de previsão econômica, gestão de microempresas, gestão do orçamento familiar;
presto tanta atenção à economia, porque esta é a única área da ciência da qual é impossível “fugir”
em qualquer lugar.
História: é necessário incluir na biblioteca materiais verdadeiros sobre o desenvolvimento da
humanidade, descrevendo nuances como piolhos, prostituição infantil, ruas cobertas de fezes,
jornada de trabalho de 12 horas etc., mas não apenas as histórias de grandes batalhas e as biografias
de grandes cientistas; existem várias abordagens científicas para a análise da história do
desenvolvimento da sociedade, pelo menos algumas delas devem ser apresentadas na biblioteca.
Esporte: a biblioteca deve cobrir totalmente a técnica correta e questões de segurança de esportes
básicos, como corrida, levantamento de pesos e turismo esportivo.
Lei: dado que muitos adolescentes que são total ou parcialmente educados em casa podem optar na
idade adulta por seguir carreiras como freelancers ou proprietários de microempresas, faz sentido
incluir material sobre leis de direitos contratuais e leis de direitos autorais na biblioteca.
Cultura de massa: materiais que destroem os mitos da cultura de massa sem imersão em teorias da
conspiração podem ser extremamente importantes para a formação do pensamento crítico e
percepção crítica do mundo.
Relações familiares: rever o tema das relações familiares em contextos antropológicos, históricos e
genéticos pode ser mais útil do que considerá-lo exclusivamente em contextos psicológicos e
sexológicos, como é feito na maioria dos casos.
Educação: uma vez que uma criança pode realmente se deixar levar pelo processo de
autoeducação, seus interesses podem deslocar-se suavemente de tópicos revelados por vários livros
para o próprio processo de educação; portanto, a aquisição de literatura profissional sobre
pedagogia, metodologias educacionais, psicologia infantil, migração educacional e o funcionamento
do sistema acadêmico moderno pode ser a decisão certa.

Modelos de comportamento
Para que você possa estimar aproximadamente a quantidade de literatura necessária para cobrir
todos os modelos de comportamento que você gostaria de introduzir na mente da criança, posso
mencionar que de 200 autores e obras individuais (um terço dos quais na categoria “Ciência Popular
e Ciência”, e os outros dois terços em vários gêneros de ficção) lidas na minha adolescência
consegui extrair cerca de 30 modelos pertencentes a 11 tipos, como escritor, menino explorando o
mundo, explorador da natureza selvagem, andarilho, homem selvagem, jovem explorando o
mundo, artista, pessoa anti-social, pensador, ecologista, homem de negocios. Supõe-se que a
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criança possa interpretar alguns dos modelos de comportamento apresentados na biblioteca como
instruções ou recomendações para a construção de vida, e outros como caminhos indesejados e
proibições; no entanto, não posso dizer nada sobre como a lógica interna da criança funciona em
determinando o que é uma instrução, recomendação, caminho indesejado ou proibição; procurar
esclarecimentos sobre este tópico de psicólogos profissionais. Acho que você deve estar ciente de
que nem todo psicólogo pode ser qualificado para fornecer conselhos pedagógicos sobre como criar
um filho educado em casa com acesso a uma biblioteca profissional.

Leitura
•

Na primeira infância, recomenda-se a prática de leitura em grupo em voz alta com familiares
e companheiros de brincadeiras.

•

Preste especial atenção às condições de iluminação da sala onde a criança lê, às cadeiras
utilizadas para a leitura, aos modelos de monitores de computador e e-books e ao tamanho
das fontes utilizadas nos livros. Não leia em tablets em hipótese alguma; os computadores
de mesa devem ser usados apenas para ler materiais online curtos, todos os outros materiais
devem ser lidos em papel ou dispositivos com e-ink. É recomendável que você consulte um
médico profissional para todos os itens acima.

•

Incentive seu filho a fazer pausas para treinamento esportivo enquanto lê, praticando pelo
menos uma vez a cada poucas horas. Os equipamentos esportivos necessários para manter
uma criança saudável durante a leitura profunda prolongada podem incluir o seguinte:
esteira com inclinação ajustável, um conjunto de pares de halteres de 5 a 30 kg por haltere
(dependendo da idade e habilidades físicas da criança), barra horizontal, barras por flexões,
quadra e bola por mini-basquetebol, banco com inclinação ajustável, conjunto de tapetes e
possivelmente um saco de pancadas. Obviamente, se você não tiver dinheiro para adquirir
todo o equipamento, ou se não tiver espaço suficiente para possuí-lo na casa/apartamento,
treinamento básico com peso corporal pode ser admissível e bastante aceitável. Antes do
início do treinamento recomenda-se consultar um treinador esportivo profissional e médico
profissional.

•

A leitura na natureza é altamente desejável. Além disso, é aconselhável comprar vários
pequenos animais de estimação para a criança, como hamsters, papagaios, peixes de aquário
(isso pode ser especialmente importante se você não puder ir à natureza em qualquer época
do ano e em qualquer dia da semana).

•

Você pode esperar que seu filho crie algumas de suas próprias técnicas e práticas de leitura
originais e desenvolva preferências por alguns lugares de leitura.

•

O tempo necessário para extrair ideias complexas da literatura e “digeri-las” pode variar de
algumas horas a vários dias de leitura contínua; a quantidade de tempo necessária para
mergulhar em tópicos extensos pode variar de algumas semanas a vários meses de leitura
regular por várias horas por dia. Assim, você não deve distrair a criança da leitura durante
esses períodos se quiser que seja realmente útil.
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•

Algumas crianças podem começar a ler e navegar na literatura profissional aos 7 anos de
idade (esta nota é baseada na minha experiência pessoal).

•

O fato de uma criança ler ativamente literatura zoológica, artística, erótica e afins pode
sinalizar falta de contato com a natureza ou socialização insuficiente, nada mais.

•

Supõe-se que escrever ensaios estilisticamente diversos depois de leitura de grandes
volumes de literatura e/ou discutir essa literatura com outros adolescentes pode ser uma
atividade muito útil. No entanto, nunca pratiquei nada assim além do mínimo exigido pelo
currículo escolar oficial, que era muito relaxado sobre a educação literária (e outras artes
liberais) na URSS/Rússia dos decadas 1980 e 1990. Consulte a literatura pedagógica
profissional para revelar essa questão com mais detalhes.

Riscos
•

Pode acontecer que, aos 18 anos (ou outra data significativa), seu filho, que já leu a maior
parte da literatura que você adquiriu até hoje, declare que nenhum dos tópicos estudados lhe
interessa mais, e ele pretende seguir o outro caminho em uma vida muito mais prosaica ou
muito mais extrema do que você imaginou.

•

A criança pode crescer menos socializada do que você esperava e gradualmente se juntar a
algum tipo de comunidade de “pensadores alternativos”.

•

Algumas literaturas ficcionais, culturais e históricas podem apresentar comportamento
suicida ou vingança como soluções aceitáveis para problemas pessoais e sociais.

•

Durante os períodos de profunda concentração na leitura, que podem durar meses, a criança
pode ficar muito vulnerável mesmo em situações cotidianas comuns, ou inversamente, pode
se tornar muito perigosa para os outros se habilidades físicas mais desenvolvidas estiverem
disponíveis, se ele andar de bicicleta/carro regularmente, e se você tiver armas de fogo ou
cães de raças grandes e raças de luta em casa.

•

Além disso, os períodos de concentração profunda mencionados acima podem ser
confundidos por psicólogos escolares ou médicos profissionais com sintomas de várias
doenças e levar a intervenções médicas desnecessárias. Para evitar esse cenário, você deve
tratar a leitura ativa da mesma forma que o treinamento esportivo ativo: acampamento, sexo
confortável, nutrição de alta qualidade são igualmente importantes para o esporte e para a
autoeducação literária. Em algumas situações, pode ser desejável mudar de escola ou estudar
em casa.

•

Em qualquer caso, a criança encontrará blogs e guias de forma independente sobre viagens,
caronas, esportes de montanha e outros passatempos perigosos; para evitar surpresas
desagradáveis, pode ser melhor criar subscrição e coleções de tais materiais para seu filho e
depois discutir cada um deles juntos. O mesmo pode ser dito sobre
autocensurado por
motivos legais , literatura sobre movimentos religiosos exóticos e extremistas etc., a
criança encontrará tudo isso facilmente por conta própria. Não tenho certeza se devemos nos
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preocupar com esse tópico,
autocensurado por motivos legais . Contudo, talvez você
deva considerar como redirecionar todos esses interesses potencialmente perigosos para a
curiosidade puramente analítica.
•

E finalmente, depois de ler uma grande quantidade de literatura, a criança pode decidir
tornar-se escritora (leia as biografias verdadeiras de escritores eminentes para entender
todas as consequências possíveis), ou começar a exercer alguma outra ocupação descrita na
literatura, tendo habilidades teóricas e práticas inadequados ou desatualizados (não estou
falando apenas de viagens e esportes, mas de todo o resto também). “Só porque você gosta
de comer pão, não significa que você sabe como assá-lo”, como me foi dito em um fórum
da internet; talvez seja uma boa ideia explicar essa sabedoria à criança antes que ele comece
a ler ativamente. Além disso, deve ser explicado à criança que alguns dos caminhos de vida
e modelos de comportamento descritos na literatura podem estar muito desatualizados para
os padrões modernos, e devem ser tomados com muito cuidado, mesmo se o material lido
tenha sido escrito há 5-10 anos (na verdade, só poderia ser uma releitura de história de 500
anos na forma moderna, como às vezes acontece).

Segurança técnica
•

Para proteger você e seu filho da queda de livros pesados, é mais seguro guardar grandes
volumes de literatura em armários com chave do que em prateleiras de parede; mesmo se
você usar armários, pode ser necessário prendê-las nas paredes e no chão com parafusos
grandes. Isso pode ser especialmente importante se crianças pequenas e cães grandes
correrem pela casa ou se você morar em uma área propensa a terremotos. Os armários
devem ter uma altura tal que a criança não precise subir nas cadeiras para chegar à prateleira
de cima.

•

Consultar um eletricista profissional para verificar todos os dispositivos elétricos e fiação
pode ser uma boa ideia; alguns dispositivos e tomadas podem ser conectados à fiação central
por meio do contato direto entre fios feitos de diferentes tipos de metal, o que pode levar a
superaquecimento e incêndio. Instalar protetores contra surtos em toda a sua casa pode ser
uma boa ideia também. Existem vários modelos básicos de extintores disponíveis no
mercado, pode pedir a um consultor profissional na loja para o ajudar a escolher o modelo
mais adequado para a sua casa e para o seu filho (presumo que vários pequenos extintores de
CO2 podem ser a melhor escolha, no entanto, esta pode ser uma opinião errada).

•

Várias vezes na minha vida, as lâmpadas das luminárias de mesa e das luminárias de parede
explodiram, o que poderia ter causado um incêndio ou ferimentos. Assim, recomenda-se
escolher modelos de luminárias para a casa que não permitem que fragmentos de lâmpadas
explodindo sejam descartado para fora dos abajures.

•

Além disso, se você mora em um clima úmido ou em uma área onde formigas e cupins são
comuns, pode ser necessário consultar um bibliotecário profissional para descobrir as
melhores opções para proteger seus materiais de papel contra mofo e insetos. Acho que não
é necessário mencionar o fato de que os inseticidas podem ser perigosos para as crianças.
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Que resultados devem ser esperados?
Com base na minha experiência pessoal, faz sentido esperar que a compra da biblioteca descrita
neste guia dê 25% -75% do resultado pedagógico inicialmente desejado e cerca de 25% do
resultado completamente indesejável. Pode acontecer que os resultados sejam imperceptíveis à
primeira vista e só apareçam após várias décadas. Além disso, os resultados alcançados podem ser
de muito longo prazo.

Exemplo de navegação para pais inexperientes
A lista de tópicos a seguir é baseada em meus próprios cursos de autoeducação (não só da
adolescência, mas também de idade adulta, pois os cursos de autoeducação na idade adulta no meu
caso eram apenas uma continuação e extensão da adolescência, mas não algo novo). Obviamente, a
lista não é exaustiva e é fornecida apenas como um exemplo de como sua biblioteca doméstica pode
ser estruturada quando na idade de 16 a 18 anos seu filho comprar ou encontrar em algum lugar
todos os materiais que você esqueceu ou dos quais que você tentou protegê-lo, e também como um
lembrete para pais inexperientes sobre quais tipos de literatura existem (pois eles podem não estar
disponíveis em livrarias próximas ou até mesmo serem difíceis de encontrar online). A navegação é
estruturada do ponto de vista de um leitor adolescente, pai e educador, portanto do ponto de vista de
um bibliotecário pode parecer um pouco inesperado. Espera-se que esta abordagem lhe dê uma
visão mais apurada do mundo literário e permita compreender melhor a percepção da criança sobre
a biblioteca adquirida.
Como você pode ver na lista apresentada, para mim não há muita diferença que tipo de literatura
profissional ler (formatos de texto significam muito mais), os temas de ficção também não
importam (o arcaísmo da linguagem e dos tópicos é muito mais importante), a ficção científica não
é percebida como um gênero sério, as viagens extremas têm um significado bastante alto,
autocensurado por motivos legais , linguística e show business foram estudados separadamente,
mas exclusivamente para fins utilitários, uma ampla gama de materiais eróticos e sexológicos pode
ser um pré-requisito para o comportamento sexual de risco ou, inversamente, um interesse
exclusivamente analítico em sexo, bem, em geral, sou onívoro em termos de gostos literários. No
entanto, ninguém pode prever como as preferências literárias de seu filho se formarão e como elas
afetarão sua vida.
A navegação está disponível na próxima página. (Os períodos moderno e clássico mencionados na
navegação abrangem os séculos 19, 20 e 21.)
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Grandes obras de arte
Romances e poemas modernos e clássicos
Compilaçãs de histórias modernas e clássicas
Romances, épicos (em prosa e poesia) e poemas
antigos e medievais
Mitos, histórias e contos antigos e medievais
(em prosa e poesia)
Poesia breve
Patética e propaganda
Romântica
Antiga e medieval
Literatura popular
Romances de aventura
Romances criminosas
Romances de amor
Autobiografias e biografias
Materiais de conspiração
Materiais criptozoológicos
Guias de esportes
Guias para animais de estimação
Psicologia
Criação e educação dos filhos
Remedio
Materiais militares
Negócios e finanças
Leis
Religião
Feeds de notícias de ciência populares
Literatura linguística
Guias de gramática
Dicionários e livros de frases
Materiais linguísticos gerais
Histórias e artigos em línguas estrangeiras
autocensurado por motivos legais
Revistas
Noticias do mundo
Notícias científicas
Cultura adolescente
Esporte

Formatos profissionais e científicos
Materiais introdutórios
Monografias
Coleções de artigos de pesquisa
Guias
Tudo igual, mas autobiográfico
Notícias científicas e profissionais
Documentação técnica
Repositórios com materiais de acesso aberto
Blogs profissionais com feedback
Cursos de áudio/vídeo online
Diários, blogs e guias sobre viagens
Turismo habitual
Caronas
Esportes de montanha
Zoologia
Antropologia
Remédio
Viagens marítimas
Tudo igual, mas desatualizado e histórico
Enciclopédias
Geral
Artística
Etnográfica
Zoológica
Tecnológica
Teatro e cinema
Peças modernas e clássicas
Peças antigas e medievais
Roteiros
Guias de direção e produção
Documentação de computação gráfica
Ficção científica e conteúdo relacionado
Tecnológica
Biológica
Antropológica
Aventura
Fantasia
Literatura erótica e sexológica
Artística
Etnográfica
Científica
Humorística
Moderna, medieval, antiga e fantasia
Esportiva
Sobre minorias sexuais
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