
Editora pioneira na publicação de livros de ciências 
humanas e sociais no Brasil.

Coleções de Livros Digitais

A editora Zahar conta com um catálogo digital de mais de 650 eBooks divididos em 12 coleções 

temáticas que cobrem as principais disciplinas das ciências humanas, ciências sociais e artes:

Coleção formada por 76 livros digitais nos mais variados assuntos científicos e matemáticos, 

incluindo relatividade, Big Bang, cosmologia e história da matemática.

Ciências e Matemática

Coleção formada por 20 livros digitais que cobrem temas como arte conceitual, artes visuais e 

arte de vanguarda.

Arte

127 títulos que discutem temas diversos nas ciências sociais, tais quais culturas jovens, política, 

antropologia e república.

Ciências Sociais

Coleção composta por 21 títulos eletrônicos em comunicação, discutindo assuntos como 

comunicação de massa, ética jornalística e cinema e TV.

Comunicação e Cinema

Zahar

Zahar é pioneira na 
publicação de livros 
de ciências humanas e 
sociais no Brasil, sendo 
responsável pela formação 
de várias gerações de 
universitários e intelectuais 
brasileiros. Passados 26 
anos de sua fundação, a 
editora concluiu um ciclo 
de renovação que ampliou 
o leque de publicações com 
obras de interesse geral, 
mantendo a qualidade 
Zahar – tradição de mais de 
meio século.
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Coleção com 69 títulos digitais abordando temas como Santos 

Dumont, o golpe de 1964, D. Pedro I e Inconfidência Mineira.

História do Brasil

Coleções de Livros Digitais

Coleção com 03 títulos eletrônicos que dão cobertura a temas 

como mudanças climáticas, tempestades e crítica ambiental no 

Brasil escravista.

Geografia e Meio-Ambiente

Coleção com 92 livros digitais que discorrem sobre temas 

caros à psicanálíse como complexo de Édipo, psicometria, 

psicossomática e neurose obsessiva.

Psicanálise

75 títulos digitais relacionados a literatura e que abordam a obra 

de autores como Shakespeare e Ariano Suassuna.

Literatura e Letras

Coleção composta por 17 títulos eletrônicos com vastas 

informações sobre temas como samba, choro e carnaval.

Música

Coleção formada por 108 títulos digitais compreendendo tópicos 

como mitologia, democracia e ética.

Filosofia

11 títulos abordando assuntos variados relativos ao universo 

gastronômico, tais como champanhe, especiarias e ervas 

aromáticas.

Gastronomia

58 títulos que abrangem assuntos e personagens importantes 

da história mundial como Napoleão, Martin Luther King e 

Cleópatra.

História

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

Solicite a lista completa de títulos das coleções ao gerente Dot.Lib de sua região.
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