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O Presidente Negro foi originalmente denominado O
Choque das Raças ou O Presidente Negro , e posteriormente,
O Presidente Negro ou O Choque das Raças: romance
americano do ano 2228.
Este romance de Monteiro Lobato, escrito em três semanas
no ano de 1926, antes da partida do autor para os Estados
Unidos, constitui uma verdadeira curiosidade literária.
Embora aparentemente uma "brincadeira de talento", encerra
um quadro do que realmente seria o mundo de amanhã, se
fosse Lobato o reformador — e em muitos pontos havemos de
concordar que sob aparências brincalhonas brilha um
pensamento de grande penetração psicológica e social.
A história de O Presidente Negro , único romance adulto de
Monteiro Lobato, passa-se nos Estados Unidos e aborda temas
como a segregação racial, aculturação, feminismo e ainda
profetiza o surgimento de uma rede pela qual as pessoas se
comunicariam e trabalhariam à distância, semelhante à
internet. Através das lentes do “porviroscópio”, aparelho capaz de prever o futuro, Lobato leva os
leitores para 2228, ano em que o personagem norte-americano Jim Roy, um negro, concorre à
presidência.
Escrito em primeira pessoa, Ayrton revela a vida e as ambições de um homem do período conhecido
como entre-guerras. Vive o personagem na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e revela as
ambições de um classe média típico. O livro inicia com reflexões de Ayrton, dividindo o homem
urbano, entre os que possuem automóvel e os que não possuem. Já fica bem evidente o poder e
status que esse veículo revolucionário proporcionaria – e os conflitos urbanos que igualmente
adviriam da indústria automobilística. Vale lembrar que o Brasil, em 1926, era um país
essencialmente agrário, vivendo ainda o pacto da política café com leite. Somente em 1930, Getúlio
assumiria o poder, reformando o Brasil, tornando-o urbano. Os anos vinte do século passado
assistiram à grande revolução do rádio – que seria incrementado no governo de Getúlio e atingira o
apogeu no final dos anos 30, declinando a partir dos anos 50, com o surgimento da televisão.
Paralelamente o romance focaliza o amor de Ayrton por Jane, e a missão literária do moço: escrever
um romance daquilo que lhe narrava.
Livros da Coleção Monteiro Lobato Adulto
1. Contos Completos
2. Urupês (1918)
3. Cidades mortas (1919)
4. Ideias de Jeca Tatu (1919)
5. Negrinha (1920)
6. O macaco que se fez homem (1923)
7. Mundo da lua (1923)
8. O Presidente Negro/O choque das Raças (1926)
9. A barca de Gleyre (1944)
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O PRESIDENTE NEGRO PDF - Are you looking for eBook O Presidente Negro PDF? You will be
glad to know that right now O Presidente Negro PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find O Presidente Negro 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. O
Presidente Negro PDF may not make exciting reading, but O Presidente Negro is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with O Presidente Negro 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 O Presidente
Negro PDF. To get started finding O Presidente Negro, 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 O PRESIDENTE NEGRO PDF, click this link to download or
read online:
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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]

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,...

[PDF]

Legend of the earth Emperor(3)
http://new.beebok.info/br-1456276613/legend-of-the-earth-emperor-3.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Legend of the earth Emperor(1)
http://new.beebok.info/br-1456272995/legend-of-the-earth-emperor-1.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves

[PDF]

Seal off old gods(3)
http://new.beebok.info/br-1456285064/seal-off-old-gods-3.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....
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Legend of the earth Emperor(2)
http://new.beebok.info/br-1456275006/legend-of-the-earth-emperor-2.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Seal off old gods(1)
http://new.beebok.info/br-1456281440/seal-off-old-gods-1.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....

[PDF]

The Chase
http://new.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...
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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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Verdades e mentiras
http://new.beebok.info/br-1445967849/verdades-e-mentiras.html

É senso comum dizer que todo político mente. Mas não seria a verdade uma ilusão, uma
impossibilidade que tornaria a mentira ética? Nesse livro, quatro respeitados pensadores
de nosso tempo – Gilberto Dimenstein, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e...
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His Moto
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http://new.beebok.info/br-1456647884/his-moto.html

Tom Swift said nothing in reply. Slowly he remounted his wheel androde off, but his
thoughts toward Andy Foger were not very pleasantones. Andy was the son of a wealthy
man of the town, and his goodfortune in the matter of money seemed to have spoiled him,
for hewas a bully and a coward. Several...
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Mindset
http://new.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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A cinco passos de você
http://new.beebok.info/br-1450252651/a-cinco-passos-de-voce.html

Agora uma superprodução cinematográfica estrelada por Cole Sprouse, de “Riverdale”.
21 de março nos cinemas. Stella Grant gosta de controle. Ela parece uma adolescente
típica, mas em sua rotina há listas de tarefas e inúmeros...
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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...
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Me Poupe!
http://new.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...
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