


Romance:
•Ciranda de pedra (1954) / Verão no aquário (1963) /
As meninas (1973) / As horas nuas (1989)

Conto:
Antes do baile verde (1970)

LYGIA FAGUNDES TELLES (1923) 

• Intimismo mesclado com questões políticas / amorosas / 
sociais;

• A questão feminina no mundo patriarcalista / 
• drama humanos.
• Prêmio Camões  de 2005
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DALTON TREVISAN (1925)

•Dedicou-se exclusivamente ao conto
("A Polaquinha“, único romance)
•Contos sobre a violência do cotidiano
curitibano.
•Criou uma atmosfera de suspense em
torno de seu nome que o transforma
num enigmático personagem.
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•Não recebe visitas — nem mesmo de artistas
consagrados. Enclausura-se em casa de tal forma que
mereceu o apelido de O Vampiro de Curitiba, título de
um de seus livros.

•contos originalíssimos e antológicos, é considerado
desde há muito o maior contista moderno do Brasil.

•CONTISTA PREMIADO.
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CONTOS:
•Novelas Nada Exemplares (1959, prêmio 

Jabuti)
•O Vampiro de Curitiba (1965)
•Pico na Veia (2002)
•Cemitério de elefantes (1964, prêmio Jabuti)
•Guerra conjugal (1966)
•Pão e sangue
•Crimes da Paixão (1978) 
• Ah, é? (1994, obra-prima do estilo 

minimalista). 
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RUBEM FONSECA (1925 – 2020)

•A luta de classes nas cidades brasileiras / ficção
realista.

•Contos e romances: Marginalização / Amoralidade.
•Prêmio Camões – 2003 / Jabuti / Goethe...
•Interessado na arte cinematográfica.
•Uma pessoa que, como Dalton Trevisan, adora o

anonimato.
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Romances:
O caso Morel (1973)
A grande arte (1983)
Bufo & Spallanzani (1986)
Agosto (1990)
O selvagem da ópera (1994)
O Seminarista (2009)
Contos:
A coleira do cão (1965)
O Buraco na parede (1995)
Feliz ano novo (1975)
Secreções, excreções e desatinos (2001)
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•Versado em francês, alemão e inglês.
•Formado em Direito, foi jornalista e
professor de ciências políticas.
•Romancista e cronista.

JOÃO UBALDO RIBEIRO (1941-2014)

• Em 1987, seu livro Viva o Povo Brasileiro foi escolhido como
samba-enredo da escola Império da Tijuca.

29



•Em 1994 - Academia Brasileira de Letras.
•Prêmio Camões 2008.
•Narrativas psicológicas / regionalismo / linguagem

coloquial.
•Retrata a vida nordestina / problemas políticos e

sociais.
•O romance Sargento Getúlio (prêmio jabuti de
1972) de estilo que sintetiza o melhor de Graciliano
Ramos e Guimarães Rosa.
•Em 1999 - A Casa dos Budas Ditosos, romance sobre

a luxúria.
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Romances:
Sargento Getúlio (1971)
Viva o povo brasileiro (1984)
O sorriso do lagarto (1989)
A casa dos Budas ditosos (1999)
Diário do Farol (2002)
Contos:
Vencecavalo e o outro povo (1974)
Crônicas:
Um brasileiro em Berlim (1985)
Você me mata, Mãe gentil (2004)
O rei da noite (2008)
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MOACYR  SCLIAR ( 1937– 2011)

• Gaúcho de Porto Alegre, médico
sanitarista.

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

• Grande autor da literatura brasileira
contemporânea e publicado em
vários países.

• O humor e realismo mágico são traços marcantes.
• Os temas dominantes são a realidade social da classe

média urbana e o Judaísmo.
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Romance:
O exército de um homem só (1973)
Os deuses de Rachel (1975)
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)
Conto:
Contos reunidos (1995)
O amante de Madonna (1997)
Crônica:
A massagista japonesa (1984)
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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 entre jornalismo e  
literatura e 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
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• A palavra como recurso, arma e instrumento para
burlar a censura oficializada no Brasil das décadas
de 1960 e 1970 e denunciar injustiças sociais
causadas pelo regime da ditadura militar.

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.

• Escritor de técnica inovadora.
• Defensor da liberdade de expressão.
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