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Início / Editoras Parceiras / - Edusp / História concisa do Brasil R$46,00 Os pressupostos básicos deste livro são a convicção de que é possível levar ao conhecimento de um público amplo uma história escrita em linguagem acessível, sem perda da qualidade analítica, e que buscar conhecer e interpretar o passado é condição indispensável para o
cidadão situar-se no presente e avaliar as possibilidades e limites do futuro. A obra não é um simples resumo da História do Brasil, publicada na Coleção Didática da Edusp, embora mantenha a estrutura básica daquela. Boris Fausto consegue aqui tornar compreensíveis as linhas principais da história brasileira, cumprindo a tarefa de forma sintética e
apresentando dados estatísticos atualizados. Esta nova edição atualizada e ampliada conta com o acréscimo de um capítulo final de autoria do sociólogo Sérgio Fausto, abrangendo um balanço dos anos recentes, que vai até o final de 2010, e trazendo perspectivas de futuro. 1 em estoque © 1996, Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas Loading
PreviewSorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above. Avaliar Livro Brochura, perfeito estado sem danos na lombada e capa - interior com algumas marcas amareladas, SEM: traça, furo, mofo, anotações, dedicatória, risco, assinatura e nem linhas sublinhadas- 324 pp - // Livro bom para manuseio e
leitura - (nova ilha cod 01) Cobrindo um período de mais de quinhentos anos, desde as raízes da colonização portuguesa até nossos dias, Boris Fausto narra aqui os fatos mais importantes da história brasileira. Ao analisar minuciosamente as grandes linhas de força que indicam o sentido de nossa formação, o autor detém-se no estudo de instituições
fundamentais, como o sistema colonial, o sistema escravista e os regimes autoritários do século XX, dando ênfase às práticas sociopolíticas, sem deixar de enfrentar questões polêmicas, como as razões do abandono da escravidão dos índios pelos portugueses e a opção pelos africanos; a manutenção da unidade territorial brasileira em ... Ler mais
Fechar Mais exemplares deste livro: Exibindo todas as publicações encontradas Filtre pelas mais recentes avaliações do livro 1 de 5 estrelas (2 avaliações ) Faça sua avaliação Absurdo Por: EDMAR C. , em 3/30/2020 Um absurdo o preço deste livro usado, um novo tá uns 73,00 Capa Por: Matheus D. , em 10/20/2017 A capa não corresponde ao livro Os
pressupostos básicos deste livro são a convicção de que é possível levar ao conhecimento de um público amplo uma história escrita em linguagem acessível, sem perda da qualidade analítica, e que buscar conhecer e interpretar o passado é condição indispensável para o cidadão situar-se no presente e avaliar as possibilidades e limites do futuro. A
obra não é um simples resumo da História do Brasil, publicada na Coleção Didática da Edusp, embora mantenha a estrutura básica daquela. Boris Fausto consegue aqui tornar compreensíveis as linhas principais da história brasileira, cumprindo a tarefa de forma sintética e apresentando dados estatísticos atualizados. Esta nova edição atualizada e
ampliada conta com o acréscimo de um capítulo final de autoria do sociólogo Sérgio Fausto, abrangendo um balanço dos anos recentes, que vai até o final de 2010, e trazendo perspectivas de futuro. Saiba mais sobre produtos usados Os livros USADOS vendidos na nossa categoria Outlet são livros com avarias mas que mantém sua integridade de
conteúdo original permitindo uma leitura muito próxima dos livros novos. Esses produtos podem apresentar páginas ou capas amassadas, manchas, com riscos ou sinais de uso além de poder estar fora de sua embalagem original.DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos de Outlet o estoque é limitado e por esse motivo as oportunidades de
compra são únicas. Se após a compra forem apontados defeitos de funcionamento do produto, o consumidor poderá solicitar a devolução dos valores cobrados de acordo com a política de devoluções da Saraiva.IMAGENS NO SITEAs imagens são meramente ilustrativas de um livro novo com exemplos de unidades que apresentam sinais de uso, os
quais podem ou não estar presentes na unidade posta à venda. Os livros usados são exibidos no site com o selo USADO para que se destaquem dos demais produtos.CARIMBO DE LIVRO USADOOs livros usados recebem o carimbo de "Vendido no Estado, Troca não Autorizada" na capa e/ou contra-capa para identificar os produtos que não podem ser
trocados.EMBALAGEM E CONTEÚDOOs produtos são entregues na embalagem original retrabalhada, com possíveis alterações, ou em embalagens neutras lacradas. Pode não conter capas e/ou invólucros especiais, especialmente em kits e boxes.DEVOLUÇÃOO prazo para desistir da compra é de até 7 (sete) dias corridos, a contar da data de entrega.
O produto deve ser encaminhado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar os produtos, apenas devolvê-los e solicitar a restituição do valor pago. O valor pago será restituído pelo mesmo meio de pagamento utilizado na compra. Para mais
informações, verifique nossa Política de Trocas e Devoluções.APARÊNCIA E FUNCIONAMENTOO livros usados podem apresentar amassados, marcas, manchas, riscos ou sinais de uso. Esses sinais estéticos não comprometerão o a leitura nem a integridade do conteúdo original. Todos os produtos usados foram inspecionados e estão em condições de
leitura. Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência e fornecer anúncios personalizados. Ao continuar, entendemos que você está ciente e de acordo com nossa Política de Privacidade. Li e aceito a Política de Privacidade. © 1996, Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas
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