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História do brasil nação

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. A coleção História do Brasil Nação: 1808-2010 é composta de cinco volumes. Dirigida pela antropóloga, historiadora, escritora e editora Lilia Moritz Schwarcz, a obra faz parte de um projeto
América Latina na História Contemporânea. Idealizado em parceria com a FUNDACIÓN MAPFRE e o Grupo Santillana, o projeto apresenta uma reflexão, por meio de textos e imagens, sobre a trajetória dos países da América Latina nos últimos duzentos anos em diversos aspectos, que abrangem população e sociedade, política, economia, cultura e
relações internacionais. Elaborada por especialistas qualificados, a coleção propõe não só uma leitura sintética e reflexiva sobre a história do Brasil, como também proporciona as chaves para o estudo da história comparada da América Latina, na qual o papel do único país de língua portuguesa nas Américas é fundamental. Crise Colonial e
Independência: 1808-1830, o primeiro volume, reúne textos inéditos de Alberto da Costa e Silva, Lúcia Bastos Pereira das Neves, Rubens Ricupero, Jorge Caldeira e Lilia Moritz Schwarcz, sob a coordenação de Alberto da Costa e Silva. O segundo volume, A construção nacional: 1830-1889, coordenado pelo historiador e membro da Academia
Brasileira de Letras José Murilo de Carvalho, analisa um período marcado pela consolidação dos Estados nacionais em toda a América. A abertura para o mundo: 1889-1930, o terceiro volume, aborda a virada do século XIX para o século XX. Com o fim da escravidão, em 1888, e a deposição de d. Pedro II, em 1 Jump to ratings and reviewsA coleção
'História do Brasil Nação - 1808-2010' é composta de cinco volumes. Dirigida pela antropóloga, historiadora, escritora e editora Lilia Moritz Schwarcz, a obra faz parte de um projeto América Latina na História Contemporânea. O projeto apresenta uma reflexão, por meio de textos e imagens, sobre a trajetória dos países da América Latina nos últimos
duzentos anos em diversos aspectos, que abrangem população e sociedade, política, economia, cultura e relações internacionais. Elaborada por especialistas qualificados, a coleção propõe não só uma leitura sintética e reflexiva sobre a história do Brasil, como também proporciona as chaves para o estudo da história comparada da América Latina, na
qual o papel do único país de língua portuguesa nas Américas é fundamental. 'Crise Colonial e Independência - 1808-1830', o primeiro volume, reúne textos inéditos de Alberto da Costa e Silva, Lúcia Bastos Pereira das Neves, Rubens Ricupero, Jorge Caldeira e Lilia Moritz Schwarcz, sob a coordenação de Alberto da Costa e Silva. O segundo volume,
'A construção nacional - 1830-1889', coordenado pelo historiador e membro da Academia Brasileira de Letras José Murilo de Carvalho, analisa um período marcado pela consolidação dos Estados nacionais em toda a América. 'A abertura para o mundo - 1889-1930', o terceiro volume, aborda a virada do século XIX para o século XX. Com o fim da
escravidão, em 1888, e a deposição de D. Pedro II, em 1889, surge um cenário propício a todo tipo de utopias e projeções. De 1930 a 1964 o Brasil mudou profundamente, tendo como marco inicial a Revolução de 1930 e o desfecho, o Golpe de 1964. 'Olhando para dentro - 1930-1964', o quarto volume, investiga os principais eventos da vida política,
social, econômica e cultural do Brasil. O quinto volume, 'Modernização, ditadura e democracia - 1964-2010' analisa as profundas transformações que ocorreram de 1964 até o fim dos anos 2000, detendo-se no caráter transicional (e paradoxal) dos eventos mais marcantes desses quase cinquenta anos de história. A coleção de livros “História do Brasil
Nação: 1808-2010” é uma iniciativa pioneira desenvolvida pela Fundación MAPFRE no Brasil, que integra o projeto América Latina na História Contemporânea, desenvolvido em mais nove países (Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Portugal e Venezuela). A coleção brasileira, coeditada pela Editora Objetiva, é
composta de seis volumes, que foram publicados no 1º semestre de 2013, sob a coordenação da antropóloga Lilia Moritz Schwarcz e a participação de 28 autores de renome.ResultadosEm março, foi lançado o segundo volume da coleção, intitulado “A Construção Nacional”, que analisa um período importante da história do Brasil, marcado pela
consolidação dos estados nacionais em toda a América, e investiga as particularidades desse processo, entre a abdicação de d. Pedro I, em 1831, e a deposição de d. Pedro II, em 1889.Em agosto, foi realizado o lançamento do terceiro volume, intitulado “A Abertura para o Mundo: 1889-1930”, que traz textos primorosos produzidos por cinco
pesquisadores: Hebe Mattos (A Vida Política), Francisco Doratioto (O Brasil no Mundo), Gustavo Franco e Luiz Aranha Corrêa do Lago (O Processo Econômico) e Elias Saliba (Cultura).Na mesma época, foi realizado um evento de apresentação dos volumes 2 e 3, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, com a presença de acadêmicos,
jornalistas e formadores de opinião, além de figuras importantes, como Gustavo Franco, economista e ex-presidente do Banco Central, Leslie Bethel, historiador inglês e professor emérito de história da América Latina da Universidade de Londres, o historiador Luiz Aranha Correa do Lago e o professor universitário, crítico e historiador de literatura
Alfredo Bosi. A Fundación Mapfre e a Editora Objetiva apresentam a Coleção História do Brasil Nação – 1808 – 2010. Dirigida pela historiadora Lilia Moritz Schwarcz, a coleção integra o projeto América Latina na História Contemporânea, já com publicações em 10 países. O primeiro dos seis volumes brasileiros, “Crise Colonial e Independência –
1808-1830”, tem coordenação do diplomata Alberto da Costa e Silva, que também é autor da obra ao lado de Lilia Moritz Schwarcz, Rubens Ricupero, Lúcia Bastos Pereira das Neves e Jorge Caldeira. Description : A coleção 'História do Brasil Nação - 1808-2010' é composta de cinco volumes. Dirigida pela antropóloga, historiadora, escritora e editora
Lilia Moritz Schwarcz, a obra faz parte de um projeto América Latina na História Contemporânea. O projeto apresenta uma reflexão, por meio de textos e imagens, sobre a trajetória dos países da América Latina nos últimos duzentos anos em diversos aspectos, que abrangem população e sociedade, política, economia, cultura e relações
internacionais. Elaborada por especialistas qualificados, a coleção propõe não só uma leitura sintética e reflexiva sobre a história do Brasil, como também proporciona as chaves para o estudo da história comparada da América Latina, na qual o papel do único país de língua portuguesa nas Américas é fundamental. ' Crise Colonial e Independência 1808-1830', o primeiro volume, reúne textos inéditos de Alberto da Costa e Silva, Lúcia Bastos Pereira das Neves, Rubens Ricupero, Jorge Caldeira e Lilia Moritz Schwarcz, sob a coordenação de Alberto da Costa e Silva. O segundo volume, 'A construção nacional - 1830-1889', coordenado pelo historiador e membro da Academia Brasileira de Letras
José Murilo de Carvalho, analisa um período marcado pela consolidação dos Estados nacionais em toda a América. 'A abertura para o mundo - 1889-1930', o terceiro volume, aborda a virada do século XIX para o século XX. Com o fim da escravidão, em 1888, e a deposição de D. Pedro II, em 1889, surge um cenário propício a todo tipo de utopias e
projeções. De 1930 a 1964 o Brasil mudou profundamente, tendo como marco inicial a Revolução de 1930 e o desfecho, o Golpe de 1964. 'Olhando para dentro - 1930-1964', o quarto volume, investiga os principais eventos da vida política, social, econômica e cultural do Brasil. O quinto volume, 'Modernização, ditadura e democracia - 1964-2010'
analisa as profundas transformações que ocorreram de 1964 até o fim dos anos 2000, detendo-se no caráter transicional (e paradoxal) dos eventos mais marcantes desses quase cinquenta anos de história.
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