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Como afirma João 
redas, "viver é muito 
para o século XXI, poc 
tomou-se algo perigos( 
pessoa e à coletividadt 
para sobreviver. 

Por certo, a respon 
nos últimos dois sécul, 
trouxe à baila o surgim 
última virada trouxe un 
mentada pelos seguinte 
objetiva; b) ampliação, 
flexibilização do nexo 
sobretudo coletivos; e) 

biental; g) tentativas de 
de casos tidos como hi 

A fala "Viver é muito I 
do romance, é do jagul 
tantes de risco. O trecl' 
coração, pegue no mcu 
não é? - é muito pcrig 
é que é o viver, mcsn 
Rio de Janeiro: Nova I 
Como exemplo dessa Ir 
se a discussão concern 
afetivo. Sobre o tema 
Novaes. Os contornos 
pais e filhos, além da 
Giselda Maria Fernandf 

 

 


