


MOACYR  SCLIAR ( 1937– 2011)

• Gaúcho de Porto Alegre, médico sanitarista;
doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde
Pública.

• Romancista, contista, cronista e autor de várias
obras de ficção infanto-juvenil.

• Um dos escritores mais representativos da literatura brasileira
contemporânea e está publicado em países como Portugal,
Estados Unidos da América, Japão e Israel.

• O humor é um dos traços marcantes / realismo mágico.
• Os temas dominantes de sua obra são a realidade social da classe

média urbana e o Judaísmo.
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OBRA
Romance:
O exército de um homem só (1973)
Os deuses de Rachel (1975)
O centauro no jardim (1980)
A mulher que escreveu a Bíblia (1999)
Na noite do ventre, o diamante (2005)
Os vendilhões do templo (2006)
Manual da paixão solitária (2008, prêmio Jabuti)
Eu vos abraço, milhões (2010)
Conto:
O carnaval dos animais (1968)
O anão no televisor (1979)
Contos reunidos (1995)
O amante de Madonna (1997)
Crônica:
A massagista japonesa (1984)
Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar (1996)
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FERNANDO SABINO 
(1923 – 2004)

 Mineiro de Belo Horizonte, foi Jornalista e
escritor: Cronista / contista / narrativas irônicas /
Linguagem marcada de regionalismos e humor.

 Narrativas divertidas em que o hibridismo entre
jornalismo e a literatura refletem o cotidiano.
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• Os Grilos não cantam mais (1941)

• O encontro marcado  (1956)

• O homem nu (1960) 

 O Grande Mentecapto (1979)

• O bom ladrão (1992)

• Os Restos Mortais

• Mais

• A Marca

• A Cidade Vazia

• O Amor de Capitu

Obras:
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• Utilizou a palavra como recurso, arma e instrumento para burlar a censura à
liberdade de expressão, oficializada no Brasil das décadas de 1960 e 1970 e
denunciar injustiças sociais causadas pelo regime da ditadura militar.

• Priorizou o discurso indireto livre que, de certa forma, leva o leitor a hesitar 
sobre quem fala.

JOSÉ J. VEIGA (1915 – 1999)

• Jornalista, jurista, comentarista, tradutor e conhecido
escritor.

• A marca essencial de sua obra é o Realismo fantástico e o
alegórico.
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•A obra de José J. Veiga é uma narrativa com temas do absurdo.

• Seus livros foram publicados nos Estados Unidos, Inglaterra, México,
Espanha, Dinamarca, Suécia, Noruega e Portugal.

• Em 1997, ganhou, pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Machado de
Assis, outorgado pela Academia Brasileira de Letras.

•A grande consagração do escritor deu-se com as duas mais importantes
obras de seu acervo: A Hora dos Ruminantes (1966) e Sombras de Reis
Barbudos (1972).
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• Os cavalinhos de Platiplanto (1959)
• A hora dos ruminantes (1966)
• A máquina extraviada (1967)
• Sombra dos reis barbudos (1972)
• Os pecados da tribo (1976)
• De jogos e festas (1980)
• Aquele mundo de Vasabarros (1982)
• Torvelinho dia e noite (1985)
• A casca da serpente (1989)
• Os melhores contos de J. J. Veiga (1989)
• O risonho cavalo do príncipe (1993)
• O relógio Belizário (1995)

OBRA:
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