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Martins Pena nasceu no Rio de Janeiro em 5 de novembro de
1815 e morreu em Lisboa, a caminho do Brasil, em 7 de
dezembro de 1848.
Ao longo de seus 33 anos de idade produziu cerca de 30 peças
teatrais, das quais aproximadamente 20 são comédias. Isso
contribuiu para que recebesse o título de criador da comédia
de costumes no Brasil.
Em sua obra ele debruçou-se sobre a vida do Rio de Janeiro
da primeira metade do século XIX e explorou, sobretudo, o
povo comum da roça e das cidades. Com a ajuda de sua
singular veia cômica, encontrou um ambiente receptivo que
favoreceu a sua popularidade. Construiu uma galeria de tipos
que constitui um retrato realista do Brasil da época e
compreende funcionários públicos, meirinhos, juízes,
malandros, matutos, estrangeiros, falsos cultos e profissionais
da intriga social. Suas histórias giram em torno de casos de
família, casamentos, heranças, dotes, dívidas e festas da roça
e das cidades.
Em 4 de outubro de 1838, foi representada, pela primeira vez,
uma peça sua, "O juiz de paz na roça", no Teatro São Pedro,
pela célebre companhia teatral de João Caetano (1808-1863), o mais famoso ator e encenador da
época.
Após sua morte, ainda vieram a público algumas de suas peças, como "O noviço" (1853) e "Os dois
ou O inglês maquinista" (1871).
Martins Pena deu ao teatro brasileiro cunho nacional, influenciando, em especial, Artur Azevedo.
Sobre sua obra, escreveu o crítico e ensaísta Sílvio Romero (1851-1914): "...se se perdessem todas
as leis, escritos, memórias da história brasileira dos primeiros 50 anos desse século XIX, que está a
findar, e nos ficassem somente as comédias de Martins Pena, era possível reconstruir por elas a
fisionomia moral de toda esta época”.
Ilustração da capa: Madonna del Prado de Rafael, 1505-1506.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.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]

Algo maravilhoso
http://new.beebok.info/br-1460314493/algo-maravilhoso.html

O mais aguardado romance de Judith McNaught com orelha assinada por Carina Rissi.
&#xa0;Alex sabe que é diferente das outras garotas. Após a morte do pai, viu a situação
financeira da família caminhar perigosamente rumo ao abismo, e coube a ela se tornar...

[PDF]

O poder do hábito
http://new.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]

After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....

[PDF]

Mais Esperto que o Diabo
http://new.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

[PDF]

Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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Ponto de inflexão
http://new.beebok.info/br-1450204802/ponto-de-inflexao.html

Um livro que vai te ajudar a fazer seu próprio caminho. &#34;Vou dispensar o
aprofundamento nas equações que geram um Ponto de Inflexão, mas vou apenas me
apropriar deste conceito para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões
vão...
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.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,...
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Você acredita mesmo em amor à primeira vista?
http://new.beebok.info/br-1435110108/voce-acredita-mesmo-em-amor-a-primeira-vista.html

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você
mesma! Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as
estruturas, fazer loucuras, viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de
nós mesmos. Não que amar...
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O Construtor De Pontes
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http://new.beebok.info/br-1450393145/o-construtor-de-pontes.html

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros ,&#xa0; Markus
Zusak traça a saga de uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava
livros é a morte quem conta a história, em O construtor de pontes , novo...
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Enfrentando o câncer com Maria
http://new.beebok.info/br-1457124707/enfrentando-o-cancer-com-maria.html

Como paciente de câncer e sobrevivente, muitas vezes escolho seguir os passos de Maria
por meio da meditação dos mistérios do Rosário. Eles nos ajudam a nos concentrarmos na
vida de Maria. Era uma mulher forte e corajosa – ela ficava na escuridão...
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Watership Down
http://new.beebok.info/br-1323784859/watership-down.html

Set in England's Downs, a once idyllic rural landscape, this stirring tale of adventure,
courage and survival follows a band of very special creatures on their flight from the
intrusion of man and the certain destruction of their home. Led by a stouthearted pair of
friends, they journey forth from...
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Um Amor a Domar
http://new.beebok.info/br-572493928/um-amor-a-domar.html

A ex-bailarina Natasha Stanislaski tornou-se dona de uma loja de brinquedos, a Fun
House, para fugir de um passado traumático que deixou marcas profundas em seu
coração. O compositor Spencer Kimball, pai da pequena Freddie, também busca curar
suas feridas e se tornar um...
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Darwin
http://new.beebok.info/br-723969022/darwin.html

“Esta obra nos lembra por que a teoria da seleção natural de Darwin permanece e
continua provocando controvérsia.” — Publishers Weekly “Johnson escreve de forma mais
concisa do que a maioria dos estudiosos e traz para sua prosa uma riqueza de casos e...

PDF File: O noviço

