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Foi no ano de 1902 que Graça Aranha publicou o romance
Canaã, uma pérola quase esquecida do pré-modernismo
brasileiro.
Apesar de não ter se tornado uma obra popular, a importância
de Graça Aranha para o movimento modernista que viria é
inegável. Tanto que ele foi escolhido como patrono da Semana
de Arte Moderna de 1922, proferindo o seu discurso de
abertura.
Canaã fala de um Brasil original, que deve abandonar suas
vãs heranças européias, inúteis à realidade tropical. País
aonde uma nova raça deveria nascer, mistura de todas as
outras, da onde floresceria uma nova sociedade tropical,
aberta e Universal.
Pouco mais de vinte anos depois, este pensar se consolida
com o Manifesto Pau-Brasil e o Modernismo, e mais adiante,
com a Antropofagia e com a república nova de Getúlio Vargas.
Era o início da caminhada brasileira na busca de sua própria
identidade. Do Brasil da democracia racial, da igualdade de
oportunidades, do respeito as etnias. Do Brasil mestiço;
branco, índio, oriental, negro. Do Brasil que buscava uma
genuína cultura tropical da floresta, sem perder de vista as escolas de pensamento européias.
Misturando elementos melancólicos e soturnos em uma cadência típica do romantismo do século
XIX, Canaã descortina um Brasil rural em sua plena ascensão republicana. Apesar da sua ânsia
pelos ideais modernos, deixa transparecer as heranças coloniais, que estão mais arraigadas em
nossos costumes do que conseguimos antever.
Um clássico da literatura nacional que segue inspirando as novas gerações.
Imagem da capa: Parahyba do Sul, 1883. Georg Grimm.

título

:

Canaã

Autor

:

Graça Aranha

Categoria

:

Teatro

Publicado

:

30/04/2014

Editora

:

ECOS, livros digitais

Vendedor

:

Maria Harpe

Páginas impressas

:

144 páginas

Size

:

205.64kB

Baixar Canaã (PDF, ePub, Mobi) Graça Aranha GRATIS

PDF File: Canaã

Ler ou baixar Online Canaã PDF, ePub, Mobi Graça Aranha Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Foi no ano de 1902 que Graça Aranha publicou o romance Canaã, uma pérola quase...

Baixar Canaã (PDF, ePub, Mobi) Graça
Aranha GRATIS
Baixar Canaã (PDF, ePub, Mobi) Graça Aranha GRATIS
CANAã PDF - Are you looking for eBook Canaã PDF? You will be glad to know that right now Canaã
PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Canaã 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. Canaã
PDF may not make exciting reading, but Canaã is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Canaã PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Canaã PDF. To
get started finding Canaã, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of CANAã PDF, click this link to download or read online:

Baixar Canaã (PDF, ePub, Mobi) Graça Aranha GRATIS

PDF File: Canaã

Ler ou baixar Online Canaã PDF, ePub, Mobi Graça Aranha Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura. Baixe
agora!, Foi no ano de 1902 que Graça Aranha publicou o romance Canaã, uma pérola quase...

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...
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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]

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 —...
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After
http://media.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,...
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Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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O milagre da manhã para transformar seu relacionamento
http://media.beebok.info/br-1438231618/o-milagre-da-manha-para-transformar-seu-relaciona
mento.html

Do autor de O milagre da manhã, best-seller com mais de 100 mil vendidos Você não
precisa da cooperação do seu parceiro para alcançar os resultados que você quer. Este é
um livro sobre relacionamentos diferente de qualquer outro que você...
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A Ciência de Ficar Rico
http://media.beebok.info/br-1383346368/a-ciencia-de-ficar-rico.html

O livro a que se refere é este A Ciência de Ficar Rico, publicado por Wallace D. Wattles
em 1910 e que desde estão nunca mais parou de ser reeditado, lido e seguido. Como
explicar um sucesso tão duradouro? O autor, depois de décadas a estudar a natureza
humana,...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. 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...
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O poder da ação
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http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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After – Depois da verdade
http://media.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....
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A mágica da arrumação
http://media.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

A&#xa0;mágica&#xa0;da&#xa0;arrumação se tornou um fenômeno mundial por
apresentar uma abordagem inovadora para acabar de vez com a bagunça. Aos 30 anos, a
japonesa Marie Kondo virou celebridade internacional, uma espécie de guru quando o
assunto...
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Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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Seja o amor da sua vida
http://media.beebok.info/br-1391793319/seja-o-amor-da-sua-vida.html

EU SEI QUE VOCÊ PROCURA O AMOR Eu sei por que você está aqui lendo este livro e
levantando os olhos enquanto se pergunta mentalmente: &#34;como ele sabe?&#34;. Eu
sei por que, de alguma maneira, as pessoas se atraem. E, por alguma razão que não
saberei...
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