


• 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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A HORA DOS RUMINANTES
O fantástico alegórico e a realidade sociopolítica

• Por meio de alegorias, o ficcionista metaforiza, numa cidade
imaginária, acontecimentos extraordinários que simbolizam os
desmandos e as repressões à sociedade da época.

• A obra, com maior evidência no século XX, é uma narrativa curta
com economia de tempo, espaço, personagens, que sofre
algumas contradições quando se tenta defini-lo.

• trata-se de uma narrativa episódica na vida dos habitantes de
Manarairema; o espaço se reduz àquele lugarejo e o tempo
(embora não se possa definir concretamente).
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CRISTOVÃO TEZZA (1952)

• Em 1998, seu romance "Breve espaço entre cor e sombra“ foi
contemplado com o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional
(melhor romance do ano).

•Romancista e professor; considerado um dos mais importantes
autores da literatura brasileira contemporânea. Além de escritor,
com mais de uma dezena de livros publicados, leciona na
Universidade Federal do Paraná.

•Dedica-se à produção teórica, especialmente sobre o formalista
russo Mikhail Bakhtin.
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• “O fotógrafo“ recebeu em 2005 o Prêmio da Academia
Brasileira de Letras de melhor romance do ano e o
Prêmio Bravo! de melhor obra.

• Em 2008, recebeu os prêmios Jabuti (melhor romance),
Bravo! (melhor obra), Portugal-Telecom (de Literatura
em Língua Portuguesa -1° lugar) e Prêmio São Paulo de
Literatura (melhor livro do ano).

• Em 2009, O FILHO ETERNO recebeu o prêmio Zaffari &
Bourbon, como o melhor livro dos últimos dois anos e
foi considerado pelo Jornal “O Globo” uma das dez
melhores obras de ficção da década, no Brasil.
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• Gran Circo das Américas (1979)
• A Cidade Inventada (contos, 1980 )
• O Terrorista Lírico (1981)
• Ensaio da Paixão (1982)
• Trapo (1988)
• Aventuras Provisórias (1989)
• Juliano Pavollini (1989)
• A Suavidade do Vento (1991)
• O Fantasma da Infância (1994)
• Uma Noite em Curitiba (1995)
• Breve Espaço entre a Cor e a Sombra (1998)
• O Fotógrafo (2004)
• O filho eterno (2007) 
• Um erro emocional (2010)
• O Professor (2014)
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