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Biblioteca Digital de Obras Raras - O site idealizado pela Universidade de 
São Paulo (USP) é direcionado a pesquisadores. Oferece mais de 30 obras 
completas em diferentes idiomas. 

Portal Domínio Público - Biblioteca virtual criada para divulgar clássicos da 
literatura mundial, oferece download gratuito de mais de 350 obras. 

Coleção Educadores - Esta coleção disponibiliza 62 títulos, no Portal Domínio 
Público .São dirigidas aos professores da educação básica e às instituições de 
educação superior que atuam na formação de docentes. 

BVS Psicologia - Livros Eletrônicos de Acesso Aberto - Este espaço é 
dedicado à publicação de livros eletrônicos da área de Psicologia, 
considerando o princípio maior da BVS-Psi que é o acesso aberto ao 
conhecimento. O objetivo é disponibilizar livros fora do mercado editorial, cujos 
direitos autorais foram cedidos à BVS-Psi ou caíram em Domínio Público. 

Universia - Reúne mais de 1.000 arquivos, incluindo biografias de cineastas, 
textos científicos sobre comunicação e clássicos da literatura universal. 

iba - O iba é a loja mais completa de publicações digitais do Brasil. É possível 
encontrar encontra mais de 20 mil títulos, dentre e-books, revistas e jornais 
digitais. 

Open Library - Projeto que pretende catalogar todos os livros publicados no 
mundo, já tem 1 milhão de títulos disponíveis para download. Podem ser 
encontrados livros em cerca idiomas. 

Brasiliana - O site da Universidade de São Paulo (USP) disponibiliza cerca de 
3000 mil livros para download de forma legal. Há livros raros e documentos 
históricos, manuscritos e imagens. 

Blog Midia8 - Página reúne mais de 200 links de livros sobre comunicação em 
português, inglês e espanhol para ler online e fazer download. 

A EDIPUCRS - Editora Universitária da PUCRS é filiada à ABEU - Associação 
Brasileira de Editoras Universitárias, bem como à Câmara Riograndense do 
Livro e outras associações. Disponibiliza uma grande variedade de e-books, 
periódicos eletrônicos e jornais digitais. 

Casa de José de Alencar - A Biblioteca Virtual Casa de José de Alencar 
Disponibiliza para download gratuito 14 de suas obras, incluindo romances e 
peças de teatro. 

Saraiva - A rede de livrarias disponibilizou recentemente 148 livros para 
download em PDF gratuito. O leitor precisa apenas fazer um cadastro e baixar 
o aplicativo de leitura para ter acesso às obras. 

http://www.obrasraras.usp.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
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://newpsi.bvs-psi.org.br/ebooks2010/pt/Inicio.html
http://www.universia.net/nosotros/pt-br/quem-somos/
https://www.iba.com.br/ajuda/sobre-o-iba
https://openlibrary.org/
http://www.brasiliana.usp.br/
http://catracalivre.com.br/geral/livro/indicacao/285-livros-de-comunicacao-para-download/
http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/edipucrs/Capa/PubEletrEbook
http://www.cja.ufc.br/
http://www.livrariasaraiva.com.br/
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Biblioteca Nacional de Portugal - Entre os destaques do portal está um site 
dedicado ao escritor José Saramago. Nele estão disponíveis manuscritos do 
autor. 

Biblioteca Nacional Digital (BNDigital) - Digitalizações de mais de 740 mil 
itens raros podem ser acessadas, sem custo, na Biblioteca Nacional Digital 
(BNDigital). Acervo disponibiliza obras raras como o decreto, feito quatro dias 
depois da chegada da família real no Brasil, marcando o fim do pacto colonial e 
abrindo nossos portos às nações amigas para livre comércio de produtos. 

Machado de Assis - Criado pelo MEC, o site disponibiliza a obra completa do 
escritor - em pdf ou html - para leitura online. Estão lá crônicas, romances, 
contos, poesias, peças de teatro, críticas e traduções. 

Biblioteca Mundial Digital - Oferece milhares de documentos históricos de 
diferentes partes do mundo. Multilingue, o material está disponível para leitura 
online. 

E-Books Brasil - Oferece livros eletrônicos gratuitamente em diversos 
formatos. 

Projeto Gutenberg - Tem mais de 100 mil livros digitais que podem ser 
baixados e lidos em diferentes plataformas eletrônicas. 

Unesp Aberta - Criado pela reitoria da Universidade Estadual Paulista ?Júlio 
Mesquita?, o site disponibiliza material pedagógico gratuitamente. 
Desenvolvidos para os cursos da universidade, o material está aberto s para 
consulta em diversos formatos. 

INEP - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o 
Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação e 
implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de 
parâmetros de qualidade e eqüidade, bem como produzir informações claras e 
confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral.  

C R E - Centro de Referência em Educação Mario Covas - C R E, idealizado 
pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, tem como objetivo ser 
um referencial pedagógico de excelência na disseminação da informação 
educacional. Para isso, conta com um acervo documental que poderá ser 
consultado fisicamente, em sua sede, ou acessado virtualmente pelo site.  

http://www.bnportugal.pt/
http://bndigital.bn.br/
http://machado.mec.gov.br/
http://www.wdl.org/pt/
http://ebooksbrasil.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www.unesp.br/unespaberta
http://portal.inep.gov.br/
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pol_l.php?t=001

