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Em conjunto com a Dot.Lib, a Vieira & Lent oferece a coleção Cientistas Brasileiros, 

constituída por 14 livros digitais em distintos assuntos científicos. Confira o catálogo:

Livros digitais nas mais variadas áreas científicas 
com ênfase em ciências biológicas, sociais e exatas. 

A Vieira & Lent Casa 
Editorial dedica-se desde 
2002 a publicar livros que 
despertem a atenção do 
leitor sobre si mesmo e 
o mundo em que vive, 
alinhando conhecimento 
ao prazer da leitura. O 
catálogo abrange diversas 
áreas – literatura, artes, 
filosofia, política, educação, 
divulgação científica, etc – 
em parceria com cientistas, 
pesquisadores, escritores 
e intelectuais brasileiros 
que passam para o papel 
as palavras de um bate-
papo cotidiano sobre suas 
pesquisas.

vieiralent.com.br

Momentos da Ciência e Tecnologia no Brasil

Sergio Machado Rezende
978-85-88782-80-8

Neste livro, o autor publica 70 artigos que tornam evidente ao leitor o 

inestimável serviço que este cientista-ministro prestou ao progresso 

científico do país durante uma trajetória de mais de quatro décadas.

As Descobertas Astronômicas de Galileu Galilei

António Augusto Passos Videira
978-85-88782-61-7

Livro que discorre sobre as descobertas astronômica de Galileu Galilei, 

cientista do século XVII que comprovou o sistema copernicano de que 

a Terra girava em torno do Sol – o que contribuiu para a inauguração de 

uma nova era para a humanidade.

A Encruzilhada da Nanotecnologia

Peter Schulz
978-85-88782-55-6

O que é uma inovação tecnológica? O que vem a ser risco tecnológico? 

O que podemos esperar da nanotecnologia? O que o passado nos 

ensina sobre isso? Como podemos nos informar e criar opiniões sobre 

esses temas e decidir de maneira consciente o que pensar a respeito 

da nanotecnologia? Qual a relevância da percepção pública e de sua 

opinião nisso tudo? Todos esses temas são abordados neste livro.

Direito e Política na Era Espacial

José Monserrat Filho
978-85-88782-41-9

Em 12 capítulos, o autor nos conta desde como nasceu a Era Espacial, 

analisa os principais acontecimentos e avanços ocorridos ao longo 

desses 50 anos, alerta sobre os riscos de se transformar o espaço em 

“teatro de guerra” e reflete sobre como “estabelecer amplas e sólidas 

garantidas jurídicas de paz e segurança no espaço”.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

O Cheiro das Coisas
Bettina Malnic
978-85-88782-53-2

De onde vem os cheiros? O que 
estamos cheirando quando sentimos 
um aroma? Neste livro, a autora mostra, 
em linguagem simples e acessível, como 
sentimos os cheiros, os efeitos que 
causam e a falta que podem fazer.

Maconha, Cérebro e Saúde
Renato Malcher-Lopes e Sidarta Ribeiro
978-85-88782-45-7

Este livro ajuda a vermos com um 
novo olhar os efeitos psicológicos 
e comportamentais da maconha, 
permitindo analisar com bases mais 
sólidas os riscos de seu uso abusivo e os 
benefícios de seu potencial terapêutico.

Um Futuro Para o Campo
Sérgio P. Leite e Rodrigo V. de Ávila
978-85-88782-47-1

A reforma agrária continua a ser um 
tema controverso no Brasil.  Este livro 
mostra, por meio de dados empíricos 
e com uma visão comparativa global, 
que a reforma agrária não saiu de pauta, 
nem está obsoleta.

O Que É Justiça?
Marina Velasco
978-85-88782-68-6

Livro que procura explicar que tipo 
de conhecimento é a filosofia e que 
coisas podem dizer os filósofos sobre 
o significado do conceito de justiça; 
discutindo ainda sobre a questão das 
cotas reservadas nas universidades.

AB Initio
Franklin David Rumjanek
978-85-88782-62-4

Como surgiu a vida? Seria uma 
manifestação comum no Universo? 
E toda essa variedade de seres vivos? 
Essas e outras perguntas são colocadas 
em prova neste livro esclarecedor sobre 
o surgimento e a evolução da vida.

Genes Contra Doenças
Rafael Linden
978-85-88782-52-5

Neste livro, o autor conta um pouco da 
história e das inovações da genética que 
vêm revolucionando a batalha contra as 
doenças e em favor da qualidade de vida 
do ser humano.

Buracos Negros
George Matsas e Daniel Vanzella
978-85-88782-49-5

Escrito em linguagem acessível a 
atraente e com exemplos que colocam 
o leitor como protagonista, este livro 
o ajudará a compreender quão rico é 
o nosso universo e, principalmente, o 
fascínio desses verdadeiros abismos do 
espaço-tempo.

Células-Tronco
Stevens Rehen e Bruna Paulsen
978-85-88782-46-4

O que são células-tronco? Como foram 
descobertas? Para que servem? Essas e 
outras questões são apresentadas neste 
livro, cujo principal objetivo é convidar 
o leitor a participar da discussão de um 
dos assuntos científicos mais fascinantes 
da atualidade.

O Sono Na Sala de Aula
Fernando Louzada e Luiz Menna-Barreto
978-85-88782-44-0

Neste livro, os autores explicam como 
os “relógios internos” se ajustam ao dia/
noite do ambiente, mostrando que além 
de diferenças em nossa constituição 
física, somos também diferentes em 
nossa constituição temporal.

O Corpo e Seus Senhores
Fernando Lefevre e Ana Maria C. Lefevre
978-85-88782-63-1

A principal questão deste livro é: neste 
mundo pós-moderno em que vivemos, 
a quem, de fato, pertence o nosso 
corpo e a nossa mente? Ele instiga a 
reflexão dos leitores sobre o papel da 
ciência/tecnologia, do mercado e do 
homem nesta disputa.


