
 

 

BIBLIOTECA ACESSÍVEL 
 

AUDIOTECAS 

Audioteca Sal e Luz – Literatura para Deficientes Visuais 
Apresenta catálogo de livros gravados e digitalizados, e também depoimentos, entrevistas, 
legislação e artigos; 

 

Audioteca da Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille 
A SPLEB veicula livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda em CD, através de empréstimo 
gratuito e exclusivo a cegos e deficientes visuais, sob amparo da Lei 9.610, art. 46, inciso i, alínea 
“d”, de 19/02/98; 
 

Fundação Dorina Nowill: 
Publicações em Braile e livro falado. Apresenta duas formas de navegação: versão gráfica e 
versão em texto com maior contraste, para pessoas que possuem baixa visão. Oferece acesso 
às cartas de Louis Braille. 
 

AUDIOLIVROS 

Opções de audiolivros com acesso gratuito via web : 
 

1) BIBLIOTECA DE SÃO PAULO- Os audiolivros presentes, que antes só poderiam ser 
retirados por pessoas com deficiência visual, agora podem ser ouvidos por todos ; 

2) TOCA LIVROS -Apesar de exigir assinatura paga, o site disponibiliza opções gratuitas  em 
Português ; 

3) UNIVERSIDADE FALADA -A plataforma dispõem de livros não pagos para leitura ; 
4) LIVROS NARRADOS – De autoajuda e espiritualidade a negócios e filosofia, o blog 

dispõem de livros para todos os gostos ; 
5) FREE CLASSIC AUDIO BOOKS-Centenas de livros no formato MP3 ou M4B (formato  para 

iPod).  Você pode encontrar obras de grandes nomes como Jane Austen, Virginia Wolf e 
James Joyce, entre Outros ; 

6) PROJETO GUTENBERG– Conta com obras em inglês, português e alemão. Autores como 
Edgar Alan Poe e Charles Dickens estão disponíveis em um acervo de mais de dois mil 
audiolivros gratuitos ; 

7) DIGITALBOOK.IO – Áudio livros e eBooks gratuitos. Para pesquisa, navegação, ouvir, ler 
e baixar(download) de mais de 100.000 livros e eBooks de áudio gratuitos; 

8) LIBRI VOX - Tem como objetivo fazer com que todas as obras literárias disponíveis em 
domínio público estejam disponíveis também em formato de áudio gratuitamente;  

9) LEARNOUTLOUD.COM – conta com mais de cinco mil obras, com arquivos em áudio e 
materiais em vídeo; 

10) STORYNORY - Contos de fadas, mitos e lendas de diferentes lugares do mundo ficam 
disponíveis em inglês. 

http://www.audioteca.org.br/
http://www.spleb.org.br/page/audioteca
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
http://www.fundacaodorina.org.br/
https://bsp.org.br/2014/06/18/audiolivro-para-todos/
https://www.tocalivros.com/audiobook/audiolivros-gratis
https://www.universidadefalada.com.br/audiolivros-gratis-audio-livro-gratuito.html
http://livrosnarrados.blogspot.com/
https://www.freeclassicaudiobooks.com/
http://www.gutenberg.org/browse/categories/2
https://www.digitalbook.io/
https://librivox.org/search
https://www.learnoutloud.com/Free-Audio-Video
https://www.storynory.com/

