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1. Trabalho de enredo: A narrativa de trabalho sempre se concentrou na natureza imigrante de Mikau desde sua chegada ao Brasil em busca de um emprego até conhecer Lentz, embora sejam personalidades e ideias muito diferentes, criando uma amizade que se desenvolve ao longo do trabalho. Muitos diálogos entre esses dois personagens percebem
a separação de cada um deles, pois Mikau apresenta um desejo bastante simples, sem as grandes discordâncias que dão até mesmo o tom de trabalho, em certas partes da história, aos socialistas, e Lentz tem a visão de que ele é superior a países como o Brasil porque acha impossível ter alguma cooperação entre esses dois grupos étnicos para
progredir em qualquer área.  O foco da narrativa começa a mudar a partir do momento em que Mikau se encontra em uma celebração que estava entre os colonos, a personagem Maria Perultz, a quem ele se emociona com sua história de vida conturbada.  Nas incontáveis situações vivenciadas pelos personagens a prisão e aceitação de Maria como se
Mikau, quando todas as liberdades de suas amadas oportunidades estão esgotadas, planeje escapar do plano dois, dado que é impossível viver na região, e é nesta parte do trabalho que revela a natureza socialista da obra quando é anunciado por Mikau que eles fogem para um lugar onde os homens eram felizes. 2. Personagens: ° Mikau ° Von Lentz °
Maria Perultz ° Jacob Muller ° Mais FelicSenhor 3.    A Narrativa Espacial se desenvolve no estado do Espírito Santo, mais precisamente na cidade de Porto Cachoeiro, além de ser muito bem detalhada exuberante floresta brasileira, bem como suas paisagens.   4. A história Focus Work é contada a uma terceira pessoa singularmente, dado que o narrador
é onisciente. Deve-se notar também que as características do narrador como pessoa em questão estabelecem em detalhes os detalhes de cada personagem a ser transmitido ao leitor. 5. O tempo em que a ordem dos fatos apresentados no novo caso é coerente com a cronologia dos fatos que, por vezes, buscam trazer de volta no passado a fim de
complementar determinado fato presente ou solicitar determinada assistência a fim de retomar um determinado evento relevante. 6. Verisiilhança Isso é enfatizado quando o Brasil estava no início da República com mais precisão muitos grupos de imigrantes que vieram ao país em busca de trabalho, principalmente fornecendo um emprego em um café. 7.
O objetivo do trabalho é focar na perspectiva de chegada de imigrantes ao país, bem como tecer sobre a composição das nações que foram designadas para o território.    Canaã é um livro clássico O brasileiro, que foi escrito por João Pereira da Graça Aranha, que chegou a ser muito famoso, e conhecido por seus dois últimos títulos. Nasceu em 1848 em
São Luiz, no Maranhão, e estudou na Faculdade de Direito do Recife, onde se tornou amigo de Tobias Barreto, que teve grande influência em sua escrita. Durante quatro anos Graça Aranha atuou como juíza em Porto de Cachoeiro - ES, o lugar que o inspirou a escrever uma de suas maiores obras, Canaã. Então ele se tornou diplomata e mudou-se para
a Europa. Foi um dos criadores da Semana de Arte Contemporânea, que aconteceu em São Paulo em 1921, embora sua obra não fosse considerada modernista. ?? QUE TAL COMPRAR ESSE LIVRO? CLIQUE E VEJA AS ÓTIMAS OFERTAS DO LIVRO DE CANAÃ. Foto: Reprodução resumo do personagem principal do livro, Milkau, é um alemão
recém-chegado na colônia de imigrantes europeus do Espírito Santo, que decide ir para Porto do Cachoeiro. Lá, ele logo se encontra com um alemão chamado Roberto Schultz, que negocia um armazém de diferentes tipos de produtos e instrumentos agrícolas. Ele é então apresentado a Von Lentz, filho de um general alemão, com quem Milkau
desenvolve uma amizade. Shultz os apresenta ao inspetor Sr. Felicíssimo, que estava prestes a ir para a base de água em Rio Doce. Milkau queria se estabelecer lá, então ele decidiu acompanhá-lo, e convidou Lentz para vir junto. Como resultado, milkau e Lentz tiveram várias discussões sobre suas opiniões sobre o domínio da Alemanha sobre outras
nacionalidades. Por exemplo, Lentz acredita precisamente nessa vantagem da Alemanha e acredita que é apenas uma questão de tempo até que eles assumam o controle das semi-raças. Demora tanto dizer que a mistura de grupos étnicos acaba gerando uma cultura menor, cheia de mulatos, que sempre serão escravos e serão condenados a viver em
meio a batalhas e revoltas. Milkau, por sua vez, discordou de seu amigo. Ele acreditava mais na humanidade, e viu que a fusão de etnias e nacionalidades, que são consideradas avançadas, com outras que são consideradas mais cruéis, levaria ao rejuvenescimento da civilização. Milkau eventualmente levanta sua casa e Lentz decide ficar com ele
porque ele não teve coragem de abandoná-lo. Então ele cuida de compras e viagens de casa. Os dois tinham uma visão de mundo e várias ambições, enquanto Lentz sempre quis prosperar e ter poder, Milkau tinha apenas um pretexto de viver em seu terreno com paz e justiça. Ele queria uma vida simples junto com pessoas comuns, e Lentz considerava
uma existência inútil. Um dia a festa acontece na casa de Jacob Müller, e lá Milkau encontra Maria Perultz, uma colona que tem uma história triste e solitária que termina com um overmilkau. História de Maria - Canaan Maria e sua mãe viviam com um velho, Augustus Kraus, seu filho, Franz Kraus, a nora Emma e seu neto Moritz. Mary tinha Amando
Moritz, mas a família não concordou porque ele queria que ele se casasse com uma mulher rica chamada Emily. Quando o velho Augusto morre, as coisas se tornam complicadas para Maria. Emma manda Moritz para Jequitibá para ficar com Emília, ele está parcialmente feliz, deixa Maria triste e enojada. Maria descobre que está grávida de Moritz, e está
esperando que ele volte para contar a ela. Mas sua família começa a desconfiar, e planeja uma maneira de se livrar dela. Eles começam a tratá-la muito mal e estritamente, preenchê-la com trabalho e dificilmente dar-lhe comida. Um dia, a trêmula e exausta Mary acaba soltando um prato no chão. Ela vai expulsá-la de casa. Ela pede ajuda ao pastor da
cidade, mas Emma tem uma grande influência sobre ele, e então ela acaba não ajudando Maria. Ela deixa a aldeia em busca de abrigo. Ela encontra uma pousada onde ela empreende seu pacote de roupas para obter comida e um lugar para dormir. Milkau então, sentindo pena de Maria, leva-a a alguns moradores, onde ela começa a trabalhar em uma
casa de café. Um dia Maria acaba dando à luz um bebê sozinha no meio de uma plantação de café, e logo depois ela cai sem força. Alguns porcos que estavam perto se aproximam para lamber um bebê ensanguentado e ele acaba morrendo. A filha dos colonos viu a cena e disse aos pais sem pedir nada que Mary tivesse matado seu filho e lhe dado
comida para os porcos. Dois dias depois, ela foi presa no presídio de Kasheiro. Milkau acha que Mary é inocente e acompanha de perto seu julgamento, mas quando ela é condenada, ele a tira da cadeia e foge com ela. Então eles partem em busca da terra prometida, Kanaan. ?? QUE TAL COMPRAR ESSE LIVRO? CLIQUE E VEJA AS ÓTIMAS
OFERTAS DO LIVRO DE CANAÃ. Canaã Autor (es) Graça Aranha Idioma Português País Brasil Gênero Romance-romance Espaço-romance Espírito Santo Editora H. Garnier Publicação 1902 Páginas 360 Canaã[1] é o livro de Graça Aranha pela primeira vez em 1902. O romance aborda a imigração alemã no estado do Espírito Santo, durante um
conflito entre os dois personagens principais, Milkau e Lentz, que representam várias linhas filosóficas. [2] Este romance trata de temas como opressão das mulheres, imperialismo germânico, militarismo, corrupção de administradores públicos, ostracismo, conflito de adaptação a novas terras. [3] Sinopse Milkau e Lentz são dois jovens alemães imigrados
para Porto do Cachoeiro, Espírito Santo. Trabalhando como população, desenvolvem uma relação de amizade e competição, expressando duas filosofias diferentes da vida. [4] Mary, filha de imigrantes que trabalham na família Kraus, é seduzida pelo filho do chefe. Depois de muitas vicissitudes, ela dá à luz seu filho no mato, onde a criança é engolida por
um porco. Maria, acusada de assassinar o filho, é presa e resgatada por Milkau, que está fugindo com ela seu Canaã, a terra prometida, em busca de liberdade. [3] [6] A pesquisa crítica de Canaã foi inspirada no naturalismo filosófico alemão e levou a uma nova etapa do romance brasileiro, convergindo para o realismo e o simbolismo. [7] O livro pertence
à Fase Pré-Negociada do Brasil, que apresenta renovação oficial, nacionalização, regionalismo e preocupações com a realidade nacional. Reflete uma nova ou ainda não considerada situação histórica na imigração alemã pelo Espírito Santo, o que lhe dá uma natureza inovadora do pré-derbyismo. [8] Afrânio Coutinho destaca vários aspectos
fundamentais do livro: o aspecto narrativo e realista, a fixação da paisagem, impressões visuais, táteis e olfativas. [9] Canaã representava a conexão entre as correntes históricas e filosóficas do final do século XIX e a revolução modernista do século XX. Milkau e Lentz representam duas ideologias, pelo contrário: universalismo (Milkau) e divisionismo
(Lentz), entre a Lei do Amor (Milkau) e a Lei da Força (Lentz). [3] [4] Veja também a década de 1980. Dezembro de 1991 José Paulo (Paes). Canaã: horizonte racial. estudos estendidos. 5 (13): 161–179. Issn 0103-4014. doi:10.1590/S0103-40141991000300010. Consultas em 1 de fevereiro de 2019 ^ a b c «Canaã de Graça Aranha».
www.micropic.com.br. Micropic - Noronha (salvo pela Wayback Machine). Recuperado em 15 de agosto de 2011 ^a b em Gonzaga, Sérgio. Pré-modernismo - Graça aranha. educaterra.terra.com.br. Educa Terra - Literatura brasileira (exceto archive.is). Consultado em 15 de agosto de 2011 ^ Canaan, para Aranha Livre. www.passeiweb.com. Passeiweb.
Consultado em 15 de agosto de 2011 ^ EW, Atelaine Normann; FILIPOUSKI, Ana Mariza Ribeiro. 3. Ed. São Paulo: Editora Globo, 1996. p. 343 ^ EW, A.N.; FILIPOUSKI, A.M.R. Apud LUFT, 1996. p. 343 ^ Nunes Bittencourt, Renato (outubro de 2009). Graça Aranha e disputa filosófica sobre a identidade brasileira. UNOPAR Cient., v.10, n.2. Páginas 23-34
Referência a 1 de fevereiro de 2019 ^ COUTINHO, Afrânio. Literatura no Brasil. V.3, pp. 240-242. Apud LUFT et al. p. 343 Links externos canaã, site de arquivo chanaan, biblioteca Brasiliana Guita e Acervo portal de cinema José Mindlin (USP) Portal de Cinema Você pode ajudá-lo a ampliá-lo a partir de
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