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O livro 1889 – Como um imperador cansado, um marechal
vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da
Monarquia e a Proclamação da República no Brasil, de autoria
do jornalista e escritor paranaense Laurentino Gomes, acaba
de ganhar uma nova edição voltada para o público jovem. O
texto de 1889 – Edição juvenil ilustrada foi adaptado da
versão original por Luiz Antonio Aguiar, escritor carioca
especializado em linguagem para estudantes adolescentes, e
ricamente ilustrado pela artista plástica gaúcha Rita Brugger.
Lançada na Bienal Internacional do Rio de Janeiro em
setembro de 2013, a edição original de 1889, para leitores
adultos, vendeu cerca de 300 mil exemplares em apenas seis
meses, repetindo o sucesso dos dois livros anteriores do autor
– 1808, sobre a fuga da corte de D. João para o Brasil, e 1822,
sobre a Independência do país. A trilogia, que trata das datas
mais importantes da construção do Estado brasileiro no
Século 19, já atingiu mais de dois milhões de exemplares de
vendas no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos, e
permanece há sete anos na lista dos maiores best-sellers do
mercado editorial brasileiro.
A nova edição juvenil ilustrada tem o objetivo de tornar ainda mais acessível para os jovens a
compreensão de um dos períodos mais controversos da história do país. É um relato cativante que
explica não só os acontecimentos que levaram à queda da monarquia, em 1889, mas também outros
episódios importantes da história brasileira, como a Guerra do Paraguai e o movimento abolicionista.
“A edição juvenil nasceu de uma demanda de pais e professores”, explica Laurentino Gomes. “O
adolescente ou o estudante que ler esta versão conseguirá entender os personagens e
acontecimentos da Proclamação da República tanto quanto o leitor da edição adulta, só que de uma
forma mais condensada, mais visual e mais lúdica, sem perder a substância do conteúdo”,
acrescenta.
No livro, que começa no lançamento do Manifesto Republicano de 1870 e vai até a posse do
presidente Campos Salles, em 1898, Laurentino Gomes desmistifica o papel desempenhado por
alguns dos principais nomes relacionados à mudança de regime político. Um exemplo é o do
marechal Deodoro da Fonseca, um militar idoso e enfermo que, na manhã da Proclamação da
República, se encontrava tão esgotado quanto o próprio imperador dom Pedro II. Segundo o autor,
até as vésperas do golpe republicano, o marechal era monarquista e agiu movido mais pelo
ressentimento contra o governo imperial do que por qualquer convicção ideológica. Por isso, relutou
até onde pôde a promover a troca do regime, como exigiam as lideranças civis e os militares
liderados pelo professor e tenente-coronel Benjamin Constant. Ao contrário do que reza a história
oficial, o marechal em momento algum proclamou a República ao longo daquele dia 15 de novembro.
1889 foi resultado de três anos de pesquisas, nos quais o autor leu e consultou cerca de 150 outras
obras de referência sobre o tema. Nesse período, morou um ano no campus da Pennnsylvia State
University, conhecida como Penn State, situada na cidade de University Park, nos Estados Unidos.
Durante sua temporada americana, visitou a famosa Biblioteca Oliveira Lima, centro de estudos
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brasileiros situado na Universidade Católica da América (CUA), em Washington, onde estão
guardados mais de 40.000 documentos relacionados ao Império e aos primeiros anos da República.
Também frequentou a Biblioteca do Congresso, na capital americana. Por fim, o autor visitou no
Brasil os locais mais importantes dos acontecimentos relacionados à queda da Monarquia e à
implantação do regime republicano, como os lugares frequentados pela corte de Pedro II no Rio de
Janeiro e na cidade imperial de Petrópolis, na Serra Fluminense.
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available on our online library. With our online resources, you can find 1889 - edição juvenil
ilustrada or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. 1889 edição juvenil ilustrada PDF may not make exciting reading, but 1889 - edição juvenil ilustrada is
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to suit your own needs.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Um marido de faz de conta
http://media.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...

A mentira mora ao lado (Um mistério psicológico de Chloe Fine –
Livro 2)
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1439131077/a-mentira-mora-ao-lado-um-misterio-psicologico-de-c
hloe-fine-livro-2.html

“Uma obra-prima de suspense e mistério. Blake Pierce fez um trabalho magnífico criando
personagens com lados psicológicos tão bem descritos que nos fazem sentir dentro de
suas mentes, acompanhando seus medos e celebrando seu sucesso. Cheio de reviravoltas,
este...

[PDF]

A coragem de não agradar
http://media.beebok.info/br-1339630031/a-coragem-de-nao-agradar.html

Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava&#xa0;que o mundo
era simples e que a felicidade estava ao&#xa0;alcance de todos. Certo dia, um jovem
insatisfeito com a vida&#xa0;foi&#xa0;desafiá-lo a provar sua tese. Com mais de 3
milhões de...
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21 lições para o século 21
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http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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No meu sonho te amei
http://media.beebok.info/br-1446919143/no-meu-sonho-te-amei.html

Na noite da formatura, Vale McKinley sofre um terrível acidente de carro. Junto com ela
está Crawford, seu namorado, que acaba entrando em coma. Eles pretendiam aproveitar
o verão fazendo planos para a universidade, com um futuro brilhante cheio de
possibilidades. Agora, Vale...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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