
E-BOOKS E PLATAFORMAS ONLINE 

 

Editora Fi 

Primeira editora brasileira de acesso aberto voltado à publicação de textos acadêmicos de 

excelência. Um novo conceito em divulgação do conhecimento! Licença Creative 

Commons  

Clique Aqui! 

 

Gale Ebooks (Acesso via Portal Capes) 

A Academic OneFile é uma base de dados dirigida a bibliotecas acadêmicas, com diversos 

tipos de documentos revisados por pares. A base cobre variados assuntos. A 

disponibilidade de referências e texto completo varia desde 1905 até o presente. 

Clique Aqui! 

 

Eighteenth Century Online - ECCO (Gale) - (Acesso via Portal Capes) 

Livros, ensaios, panfletos e outros documentos digitalizados que foram publicados no 

século 18 nos campos de história, literatura, religião, direito, belas artes, ciências e outros 

temas correlatos. 

Clique Aqui! 

 

Programa de Publicações Digitais da Propg (Unesp)  

Programa de Publicações Digitais do Programa de Pós-Graduação da Unesp, criado em 

2009, de livros nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas e 

Linguística, Letras e Artes com a produção de docentes, pós-graduandos e pós-graduados. 

Clique Aqui! 

 

Plataforma Digital de Livros do SENAC (Acesso via Portal Capes) 

Estão disponíveis em texto completo pela Editora Senac São Paulo 531 livros em formato 

digital (ebooks). Esses ebooks são voltados para os alunos do Ensino Superior, da 

Educação Profissional e Tecnológica (Ensino Técnico de Nível Médio), e de cursos de 

Formação Inicial e Continuada. Trata-se de uma coleção que abrange todas as áreas do 

conhecimento, e que possibilita o compartilhamento de materiais entre os alunos e, entre o 

https://www.editorafi.org/catalogo
https://go-gale.ez260.periodicos.capes.gov.br/ps/dispBasicSearch.do?userGroupName=capes&prodId=GVRL
http://find-gale.ez260.periodicos.capes.gov.br/ecco/start.do?prodId=ECCO&userGroupName=capes
http://www.culturaacademica.com.br/categoriaproduto/educacao/?filter_tipos=pdf&query_type_tipos=or


professor e alunos e a interação entre os diferentes níveis de gestão pedagógica da escola 

no ambiente específico. 

Clique Aqui! 

 

Scielo books:  

A Rede SciELO Livros visa a publicação online de coleções nacionais e temáticas de livros 

acadêmicos com o objetivo de maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto das 

pesquisas, ensaios e estudos que publicam. Os livros publicados pelo SciELO Livros são 

selecionados segundo controles de qualidade aplicados por um comitê científico.  

Clique Aqui! 

 

DOAB Ebooks  

O Directory of Open Access Books (DOAB) é um serviço da Fundação OAPEN. A 

Fundação OAPEN é uma iniciativa internacional dedicada ao Acesso Aberto de 

publicações do tipo monografia, localizado na Biblioteca Nacional de Haia e é desenvolvido 

pela mesma equipe responsável pelo DOAJ (de periódicos).O principal objetivo do DOAB é 

ampliar a descoberta de livros de acesso aberto.O diretório é aberto a todos editores que 

publicam obras acadêmicas, com revisões de pares em acesso aberto e de acordo com 

normas e padrões acadêmicos. 

Clique Aqui! 

 

HathiTrust Digital Library 

HathiTrust é uma colaboração sem fins lucrativos de bibliotecas acadêmicas e de pesquisa 

que preserva mais de 17 milhões de itens digitalizados. A HathiTrust oferece acesso de 

leitura em toda a extensão permitida pela lei de direitos autorais dos EUA, acesso 

computacional a todo o corpus para pesquisas acadêmicas e outros serviços emergentes 

baseados na coleção combinada. Os membros do HathiTrust administram a coleção - o 

maior conjunto de livros digitalizados gerenciados por bibliotecas acadêmicas e de 

pesquisa - sob os objetivos de interesses acadêmicos, e não corporativos. 

Clique Aqui! 

 

 

 

 

http://senaceditoradigital.ez260.periodicos.capes.gov.br/capes/#biblioteca
http://search.livros.scielo.org/search/?fb=&output=site&lang=pt&from=1&sort=&format=summary&count=20&page=1&q=educa%C3%A7%C3%A3o&index=tw&where=BOOK&filter%5Bis_comercial_filter%5D%5B%5D=f
https://www.doabooks.org/doab?func=search&uiLanguage=en&template=&query=educa%C3%A7%C3%A3o
https://www.hathitrust.org/


Projeto Muse (Acesso via Portal Capes) 

O Project MUSE é um fornecedor confiável de conteúdo de ciências humanas e sociais 

para a comunidade acadêmica desde 1995. A plataforma MUSE oferece conteúdo 100% 

completo, em texto completo, revista, livro e conteúdo relacionado de mais de 200 editores 

sem fins lucrativos, incluindo muitos das mais conceituadas editoras universitárias, 

sociedades acadêmicas, editores independentes e departamentos acadêmicos. 

Clique Aqui! 

 

Portal do Livro Aberto 

O Portal do Livro Aberto tem por objetivo reunir, divulgar e preservar as publicações oficiais 

em ciência, tecnologia e inovação.  

Clique Aqui! 

 

Biblioteca do IBGE   

Esse acervo é composto tanto por obras editadas pelo IBGE, como por obras de outros 

editores. Ele abrange as áreas de estatística e geografia, mas também podemos encontrar 

obras de assuntos correlatos a essas áreas. 

Dentre as coleções que compõem os acervos, cabe destacar a Coleção Ibgeana, que 

registra a evolução das pesquisas e estudos desenvolvidos pelo IBGE desde a sua 

criação, a Coleção de Obras Raras, que reúne documentos de expressivo valor histórico 

nas áreas de estatística, geografia, com destaque para os Recenseamentos de 1870, 1872 

e 1890. Além do acervo particular de Mortara e de Isaak Kerstenetzky, que presidiu o IBGE 

de 1970 a 1979. 

Clique Aqui! 

 

Portal Educa Brasil - Dicionário 

Dicionário Interativo da Educação Brasileira, publicação gratuita, interativa e online, onde 

publicamos e mantemos verbetes sobre o universo da Educação, e que se tornou uma 

referência na internet nos últimos anos. Em cada verbete, buscamos abrir uma porta para 

ler e entender melhor o mundo e sua complexidade. 

Clique Aqui! 

 

 

 

https://muse-jhu-edu.ez260.periodicos.capes.gov.br/search?action=search&query=content:education:and&query=content:pedagogy:and&limit=subscription:y&limit=format:book&min=1&max=20
https://livroaberto.ibict.br/?subject_page=1#facet_subject
http://biblioteca.ibge.gov.br/
https://www.educabrasil.com.br/cat/dic/


Biblioteca Nacional  

Livros digitalizados pela Fundação Biblioteca Nacional, Brasil. 

Clique Aqui! 

 

Leeds University Library 

Possui livros e e-books, artigos de periódicos, itens audiovisuais e muito mais, incluindo 

nossos manuscritos e arquivos em Coleções Especiais, bem como os repositórios de 

acesso aberto. 

Clique Aqui! 

 

Oapen Library 

A OAPEN Library contém livros acadêmicos acessíveis gratuitamente, principalmente na 

área de Ciências Sociais e Humanas. A OAPEN trabalha com editores de forma a construir 

uma coleção com qualidade controlada de periódicos de acesso aberto e oferecer serviços 

para editores, bibliotecas e financiadores de pesquisa relacionados ao depósito, garantia 

de qualidade, disseminação e preservação digital. 

Clique Aqui! 

 

WorldCat 

Banco de dados que oferece acesso ao acervo de diversas bibliotecas do mundo, como 

livros, artigos de periódicos, documentos, música, vídeos, entre outros. 

Clique Aqui! 

 

 

Portal Inep  

O Inep produz e dissemina informações, estudos e trabalhos relevantes para a 

comunidade educacional. Conheça os lançamentos mais recentes e todas as publicações 

realizadas pelo Inep. 

Clique Aqui! 

 

 

 

 

 

http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/
https://leeds.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=title,contains,education&search_scope=My_Inst_CI_not_ebsco&vid=44LEE_INST:VU1&facet=rtype,include,books&mfacet=tlevel,include,open_access,1&offset=0
http://oapen.org/search
https://www.worldcat.org/
http://portal.inep.gov.br/lista-de-publicacoes


Portal Domínio Público 

Lançado em novembro de 2004, com o objetivo de “compartilhamento de conhecimentos 

de forma equânime, conta com um acervo de mais de 174 mil documentos. Portal de 

acesso às obras de domínio público em formato de texto, som, imagem e vídeo. Possui 

uma coleção completa de obras de Machado de Assis e a Coleção Educadores. 

Clique Aqui! 

Clique Aqui! 

 

Biblioteca Digital de Literaturas de Língua Portuguesa 

Fonte primária e gratuita de textos literários em versão integral. Trata-se de obras do Brasil 

e de Portugal, a partir das melhores edições disponíveis. 

Clique Aqui! 

 

Google Art Project 

O Instituto Cultural do Google é um portal que disponibiliza, gratuitamente, milhões de 

artefatos e obras de várias instituições parceiras, junto com as histórias que os tornam 

importantes, numa espécie de museu virtual aberto a qualquer interessado. 

Clique Aqui! 

 

Online Books Page (Acesso via Portal Capes) 

Descrição: Coleção de mais de 10.000 títulos de livros em texto completo para acesso 

gratuito em texto completo. 

Clique Aqui! 

 

Science Direct – Ebooks  

Estão disponíveis publicações cobrindo as áreas de Ciências Biológicas, Ciências da 

Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e Artes. 

Clique Aqui! 

 

Biblioteca Virtual de Literatura 

Com títulos de domínio público e variedade de opções em língua portuguesa. 

Clique Aqui! 

 

http://www.dominiopublico.gov.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
https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/?locale=pt_BR
http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
https://artsandculture.google.com/?hl=pt-BR
https://buscador-periodicos-capes-gov-br.ez260.periodicos.capes.gov.br/V/HAALT7T88M9754RVUUC7F1G63R91BYFHM2BQ3IAMA12Y4G5UIK-07655?func=native-link&resource=CAP02560
https://www-sciencedirect.ez260.periodicos.capes.gov.br/browse/journals-and-books?contentType=BK&accessType=subscribed&subject=education
http://www.biblio.com.br/


Biblioteca de livros digitais do Plano Nacional de Leitura 

Para as crianças também há alternativas. No sítio do Plano Nacional de Leitura, de 

Portugal, é possível fazer uma busca dos livros por idades (dos 5 aos 14 anos), em 

formato digital e áudio livro. A oferta temática é muito variada, de ficção à poesia. 

Clique Aqui! 

 

Biblioteca Digital Luso-Brasileira 

Iniciado em fevereiro de 2014, pelas bibliotecas nacionais do Brasil e Portugal, com o 

objetivo de coordenar os esforços de digitalização e de colocar disponível num mesmo 

ponto de acesso todo o acervo digital das duas instituições. O acervo possui mais de 2 

milhões de documentos, sob domínio público, de várias épocas e géneros. Entre eles, a 

primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, de 1572. 

Clique Aqui! 

 

Biblioteca Mundial Digital 

Oferece milhares de documentos históricos de diferentes partes do mundo. Com sistema 

de busca também em português. 

Clique Aqui! 

 

Cultura Brasil 

Com acervo de vários assuntos; não possui catálogo automatizado e é preciso identificar o 

item desejado numa enorme lista. 

Clique Aqui! 

 

Free-e-books 

Após o cadastramento o usuário pode visualizar livros de ficção, romance, mistério, 

negócios, autoajuda. 

Clique Aqui! 

 

Google Livros 

Permite pesquisar e visualizar livros gratuitos. É uma opção interessante mesmo para os 

livros pagos, pois se tem acesso a uma versão de demonstração e assim poderá visualizar 

várias páginas antes de decidir pela compra do livro. 

Clique Aqui! 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/
https://bdlb.bn.gov.br/
http://www.wdl.org/pt/
https://www.wdl.org/pt/
http://www.culturabrasil.org/download.htm
http://www.culturabrasil.org/download.htm
https://portugues.free-ebooks.net/
https://books.google.com/?hl=pt-BR


 

Guia de Educação 

Portal dedicado a educação, lançado em janeiro de 2012, disponibiliza mais de dois mil 

livros de domínio público, vídeo aulas, bem como conteúdo sobre redes sociais na 

educação. 

Clique Aqui! 

 

Open Library 

Projeto do Internet Archive, iniciado em 1996, que pretende catalogar todos os livros 

publicados no mundo, já tem 1 milhão de títulos disponíveis para download. Podem ser 

encontrados livros em inúmeros idiomas, incluindo 261 obra em português. 

Clique Aqui! 

 

Projeto Adamastor 

Biblioteca digital de obras literárias em domínio público, disponibilizadas de forma gratuita, 

sem restrições. Estão lá, por exemplo, Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano, A 

Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queirós, O Livro de Cesário Verde, Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, entre muitos outros clássicos. Pode-se filtrar os registros do catálogo 

por coleção, gênero e/ou autor. 

Clique Aqui! 

 

Projeto Gutenberg 

A plataforma digital, criada em 1971 pelo escritor e bibliotecário norte-americano Michael 

S. Hart (a mais antiga biblioteca digital do mundo) oferece mais de 61 mil livros eletrônicos 

gratuitos. O projeto funciona de forma colaborativa, reunindo voluntários de 150 países. Os 

livros em língua inglesa estão em maioria, mas existem várias centenas em português, de 

vários temas, épocas e autores. 

Clique Aqui! 

 

Universidade de São Paulo. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin 

Projeto criado para abrigar e integrar a Brasiliana reunida ao longo de oitenta anos pelo 

bibliófilo José Mindlin e doada, por ele, sua esposa Guita e seus filhos, à USP. Com o seu 

conjunto de livros e manuscritos, é considerada a mais importante coleção do gênero 

formada por um particular. São cerca de 17.000 títulos, ou 40.000 volumes: obras de 

https://canaldoensino.com.br/blog/category/livros-gratis
http://openlibrary.org/
https://openlibrary.org/
http://projectoadamastor.org/
http://projectoadamastor.org/catalogo/
https://www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal
https://www.gutenberg.org/catalog/


literatura brasileira (e portuguesa), relatos de viajantes, manuscritos históricos e literários 

(originais e provas tipográficas), periódicos, livros científicos e didáticos, iconografia 

(estampas e álbuns ilustrados) e livros de artistas (gravuras). A busca pode ser feita por 

tipo do documento, ano de publicação, autor, título da obra e assunto. 

Clique Aqui! 

 

Universidade Federal de Santa Catarina. Biblioteca Digital de Literatura 

Projeto que provê acesso ao texto integral de 683 obras literárias do Brasil e de Portugal. 

O seu banco de dados cadastrou 78 mil obras de 21 mil autores. A pesquisa pode ser feita 

pelo nome ou pseudônimo do autor, data de publicação, editora, gênero literário e idioma 

do texto. 

Clique Aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/1
https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/?locale=pt_BR

