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Apresentação

O volume 20 de nossa revista buscou homenagear o cinquentenário de publicação de Laços de Família de Clarice Lispector, tendo como tema as “representações
da família na literatura brasileira do século XX”. O país salta durante esse século
de um mundo rural, espraiado e fragmentado a buscar-se como nação não mais
dividida entre capital e interior ou litoral e sertão, para um conglomerado urbano
mais ou menos uniforme em suas edições, especialmente a partir da criação de
uma nova capital federal na década de 50.
O conto, talvez por sua forma breve e veloz, entra na cultura letrada moderna tanto como observação relativizada, retratando as estruturas épicas próprias
de vaqueiros e desbravadores do sertão, como também articuladora de uma nova
experiência antropológica, pautada pela educação libertária através dos meios de
comunicação, delineando o novo papel da mulher na sociedade brasileira, a demonstrar também a talvez falência das funções tradicionais de velhos e jovens. As
análises aqui apresentadas reiteram o papel inovador da prosa de Clarice Lispector
e aventam também visões sobre o passado da família brasileira, o seu enfraquecimento e provável autodestruição, talvez males próprios da nova estrutura urbana,
que afasta uns e outros por conta das oportunidades de emprego e moradia, ao
par das dificuldades econômicas da sociedade moderna.
Recebemos trabalhos que buscam problematizar o conto como gênero apropriado para retratar sintomas, crises e explosões da saúde familiar. Além do recorte sobre a sociedade patriarcal e o papel das matriarcas, fica patente a discussão
sobre o papel da mulher na sociedade brasileira na segunda metade do século XX
e sua representação literária.
Dos treze artigos recebidos, seis foram aprovados para publicação. Os colaboradores deste número são representantes de diferentes instituições de ensino superior (Universidade de Coimbra, Unicentro, UFPI, UFPR, UFS e UFV). Os fundamentos das análises pertencem a obras críticas sobre a família, reunindo arcabouços
teóricos próprios da Psicologia, da Filosofia e da Antropologia, com o sempre ne-
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cessário aporte da compreensão dos estudos sobre feminismo e gênero. Esperamos
que esse volume contribua verdadeiramente para que se compreenda o papel da
escrita literária como aquela que reifica o nosso inconsciente coletivo, mostrandonos enquanto leitores como temos funcionado individual e familiarmente e quais
são os nossos medos, frustrações e angústias.
A Comissão Editorial
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