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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza traz nesta 13ª edição do Projeto #BibliotecaIndica   
uma homenagem ao escritor brasileiro, jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e 
músico Luis Fernando Verissimo, nascido em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936,  filho do escritor 
Érico Verissimo, é famoso por suas crônicas e contos de humor.   
 A intenção da presente edição, além da homenagem,  é apresentar o escritor ao nosso público e 
despertar o interesse  pela leitura, assim  esperamos que nossos leitores aproveitem as dicas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFIA - LUIS FERNANDO VERISSIMO  
 

 

 

 
Imagem: 
https://www.ebiografia.com/luis_fernando_veriss
imo/ 

 

 
Luis Fernando Verissimo (Porto Alegre, 26 de 
setembro de 1936) é 
um escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de 
televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Já 
foi publicitário e revisor de jornal. É ainda músico, tendo 
tocado saxofone em alguns conjuntos. Em 1960, passou a 
integrar o conjunto musical Renato e Seu Sexteto e, em 
1995, o grupo Jazz 6, que lançou os CDs Agora é 
Hora (1997), Speak Low (2000), A Bossa do Jazz (2003) 
e Four (2006). Com mais de 80 títulos publicados, é um 
dos mais populares escritores brasileiros 
contemporâneos. “É filho do também escritor Érico 
Verissimo e de Mafalda Halfen Volpe, viveu parte de sua 
infância nos Estados Unidos, época em que seu pai 
lecionou literatura brasileira nas universidades de 
Berkeley e de Oakland, entre 1941 e 1945. 

 
 

 
 

 
Em 1953, a família retornou aos Estados Unidos quando seu pai assumiu a direção do Departamento 
Cultural da União Pan-Americana, em Washington, e só retornaram ao Brasil em 1956. Nessa época, 

https://www.ebiografia.com/luis_fernando_verissimo/
https://www.ebiografia.com/luis_fernando_verissimo/


estudou no Roosevelt High School, em Washington. Desenvolveu o gosto pelo Jazz, chegando a ter aulas 
de saxofone”. 
Trabalhou em diversos jornais. Em 1970, transferiu-se para o jornal Folha da Manhã, onde manteve sua 
coluna diária até 1975, escrevendo sobre esporte, cinema, literatura, música, gastronomia, política e 
comportamento, sempre com ironia e ideias pessoais, além de pequenos contos de humor que ilustram 
seus pontos de vista. 
No ano de 1971, Luis Fernando fundou, juntamente a amigos do meio publicitário porto-alegrense, o 
semanário intitulado “O Pato Macho”, que contava com textos de humor, cartuns e crônicas. Após 
algum tempo, consagrou o seu estilo humorístico, tornando-se nacionalmente conhecido. 
Em 1975, retornou ao jornal Zero Hora e passou também a escrever para o Jornal do Brasil. Nesse mesmo 
ano publicou “A Grande Mulher Nua”. 
Publicou, em 1973, “O Popular”, uma coletânea de textos já publicados nos jornais onde trabalhou. Em 
1979, publica “Ed Mort e outras histórias”, livro de crônicas, cujo personagem viria a ser um dos mais 
populares de sua obra. Entre 1980 e 1981 morou em Nova Iorque, época em que escreveu “Traçando 
Nova Iorque”. 
Em 1981, Luis Fernando Verissimo lança, na Feira do Livro de Porto Alegre, o livro de crônicas “O Analista 
de Bagé”, que se esgotou em dois dias. Entre 1982 e 1989, foi redator semanal, com artigos bem 
humorados, para a revista Veja. Em 1994, publica Comédias da Vida Privada, que foi adaptada para uma 
minissérie na televisão. 
O escritor teve o seu reconhecimento, recebendo prêmios importantes, em 2003, seu livro “Clube dos 
Anjos”, na versão em inglês (The Club of Angels), foi escolhido pela New York Public Library, como um 
dos 25 melhores livros do ano. Em 2004, recebeu o Prix Deus Oceans do Festival de Culturas Latinas de 
Biarritz, França e o prêmio Juca Pato que foi considerado o Intelectual do ano pela União Brasileira de 
Escritores em 1997. 
 
 
 
Fonte/Confira Biografia completa:  
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https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/luis-fernando-verissimo.htm 
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Biografia em áudio 
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https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/luis-fernando-verissimo.htm 

 
 
 
 
 

 
 

Todas as histórias do analista de Bagé 
 

Sinopse: 
O Analista de Bagé representa um gaúcho, 
psicanalista, supostamente freudiano de linha 
ortodoxa, de palavras marcantes e ilustrativo da 
sabedoria popular do Rio Grande do Sul. Sua técnica 
do joelhaço, no entanto, é bastante heterodoxa, a 
depender do ponto de vista. Ela está baseada no 
princípio da dor maior, isto é, quando o paciente 
vem se queixar de suas dores subjetivas, o joelhaço 
aplicado no local correto oferece ao sujeito a 
vivência de uma dor tão mais intensa que faz com 
que se esqueça das dores 'menores'. 
https://www.travessa.com.br/todas-as-historias-
do-analista-de-bage-audiobook-1-ed-
2010/artigo/caac23da-a4a6-425d-9af5-
d68a23b9e741 
 

 
Publicado pela 1ª vez em 1981 
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Publicado pela 1ª vez em 2000 

 

Comédias para ler na escola 
 

Sinopse: 
A dobradinha não podia ser melhor. De um lado, as 
histórias de um mestre do humor. Do outro, o olhar 
perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país, 
especialista em literatura para jovens. Ana Maria 
Machado, leitora de carteirinha de Luis Fernando 
Verissimo, releu durante meses textos do autor, e 
preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos 
estudantes o prazer e a paixão pela leitura. O resultado 
pode ser conferido em COMÉDIAS PARA SE LER NA 
ESCOLA, uma rara e feliz combinação de talentos, 
indispensável para a sala de aula. A publicação é o 
segundo volume da Série Ver!ssimo. Num dos contratos 
mais importantes do mercado editorial brasileiro de 2000, 
a Objetiva adquiriu os direitos de edição de toda a obra de 
Luis Fernando Verissimo. 

https://www.travessa.com.br/comedias-para-se-
ler-na-escola-1-ed-2001/artigo/baf6c4d2-fed3-

4c91-9982-de20898b94d3 
 

As mentiras que os homens contam 
 

Sinopse: 
Quantas vezes você mente por dia? Calma, não 
precisa responder agora. Também não é sempre 
que você conta uma mentira, só de vez em 
quando. Na verdade, quando você mente, é 
porque precisa. Para proteger o outro- e, de 
preferência, a outra. Foi assim com a sua mãe, a 
namorada, a mulher, a sogra. Tudo pelo bom 
convívio social, pela harmonia dentro de casa, 
para uma noite mais agradável com os amigos. 
Você só mente, no fundo, para poupar as 
pessoas e, sobretudo, para o bem das mulheres. 
 

https://www.travessa.com.br/as-mentiras-que-
os-homens-contam-2-ed-2015/artigo/0596505e-
52a3-49dd-8345-4bffb1213abe 

 

 
Publicado pela 1ª vez em 2000 

 

 
Ed. (2004) 

Ed. Original publicada em 1994 
 

O melhor das comédias da vida privada 
 

Sinopse: 
Em “O melhor das comédias da vida privada”, o escritor 
gaúcho escolheu suas histórias preferidas do livro que se 
tornou um clássico do humor brasileiro nos anos 90, numa 
seleção imperdível que inclui 35 novas crônicas, inéditas 
em livro. Da crítica política, passando pela comédia de 
costumes, até a radiografia dos relacionamentos 
amorosos. Este volume reúne histórias engraçadas, 
delicadas e confessionais que revelam nossas pequenas e 
grandes tragédias cotidianas. Aqui estão personagens que 
já se tornaram antológicos, como o marido do Dr. 
Pompeu, o Mendocinha, a mulher do Silva, as noivas do 
Grajaú, a Regininha. Com vivacidade e ironia, Verissimo 
decifra e atualiza nossas comédias mais íntimas, 
percorrendo o território lúbrico e impreciso da classe 
média - lugar de desejos bizarros e secretos. Publicada 
originalmente em 1994, a obra se transformou em série 
de TV, consolidando o talento de Luis Fernando Verissimo 
como cronista sagaz do cotidiano brasileiro. 

https://www.travessa.com.br/comedias-para-se-ler-na-escola-1-ed-2001/artigo/baf6c4d2-fed3-4c91-9982-de20898b94d3
https://www.travessa.com.br/comedias-para-se-ler-na-escola-1-ed-2001/artigo/baf6c4d2-fed3-4c91-9982-de20898b94d3
https://www.travessa.com.br/comedias-para-se-ler-na-escola-1-ed-2001/artigo/baf6c4d2-fed3-4c91-9982-de20898b94d3
https://www.travessa.com.br/as-mentiras-que-os-homens-contam-2-ed-2015/artigo/0596505e-52a3-49dd-8345-4bffb1213abe
https://www.travessa.com.br/as-mentiras-que-os-homens-contam-2-ed-2015/artigo/0596505e-52a3-49dd-8345-4bffb1213abe
https://www.travessa.com.br/as-mentiras-que-os-homens-contam-2-ed-2015/artigo/0596505e-52a3-49dd-8345-4bffb1213abe


As mentiras que as mulheres contam 
 

Sinopse: 
Tudo começa com a mãe, com o “Olha o 
aviãozinho!” à mesa do almoço. É a mentira 
inaugural, que vai se desdobrando em outras ao 
longo da vida. Mas calma lá. Nem sempre a ideia 
é disfarçar um caso ou ocultar um segredo. Por 
vezes são apenas eufemismos, ambiguidades, 
desculpas educadas — tudo com o objetivo um 
pouco mais nobre de preservar a harmonia 
social. Nesta coletânea de crônicas aparecem, 
por exemplo, a senhora que tenta enganar a si 
mesma fazendo uma plástica atrás da outra e a 
moça que mente a idade — para mais! — apenas 
para ouvir que ainda está nova. Há dramas, 
comédias, tragicomédias — e até histórias que 
terminam em tragédia. Mas tudo permeado 
pelo humor irresistível de Verissimo. 
https://www.travessa.com.br/as-mentiras-que-
as-mulheres-contam-1-ed-
2015/artigo/26e229c3-7891-44e4-822c-
da54f70fbd2b 

 
Publicado pela 1ª vez em 2015 
Vencedor do 2º lugar na categoria  
Contos e Crônicas do Prêmio Jabuti, 
 em 2016 pela Ed. Objetiva. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Produção literária - LUIS FERNANDO VERISSIMO 
 

 
 
 

LIVROS PUBLICADOS 
 

CRÔNICAS E CONTOS (INÉDITOS) 
 

 
• O Popular (1973, ed. José Olympio) 
• A Grande Mulher Nua (1975, ed. José Olympio) 
• Amor Brasileiro (1977, ed. José Olympio) 
• O Rei do Rock (1978, ed. Globo) 
• Ed Mort e Outras Histórias (1979, ed. L&PM) 
• O Analista de Bagé (1981, ed. L&PM) 
• A Mesa Voadora (1982, ed. Globo) 
• Sexo na cabeça[nota 1] (1982, ed. L&PM) 
• Outras do Analista de Bagé (1982, ed. L&PM) 
• A Velhinha de Taubaté (1983, ed. L&PM) 
• A Mulher do Silva (1984, ed. L&PM) 
• A Mãe de Freud (1985, ed. L&PM) 
• O Marido do Doutor Pompeu (1987, ed. L&PM) 
• Zoeira (1987, ed. L&PM) 
• Glauco Rodrigues (1989, ed. Salamandra Com Glauco 

Rodrigues) 
• Orgias[nota 2] (1989, ed. L&PM) 
• Pai Não Entende Nada (1990, ed. L&PM) 

CRÔNICAS E CONTOS (ANTOLOGIAS E REEDIÇÕES) 
 
 

• O Gigolô das Palavras (1982, ed. L&PM) 
• Peças Íntimas (1990, ed. L&PM) 
• Comédias da Vida Privada (1994, ed. L&PM) 
• O Nariz e Outras Crônicas (1994, ed. Ática) 
• Novas Comédias da Vida Privada (1996, ed. 

L&PM) 
• Ed Mort, Todas as Histórias (1997, ed. L&PM) 
• Aquele Estranho Dia que Nunca Chega (1999, 

Editora Objetiva) 
• A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto (1999, 

Editora Objetiva) 
• Histórias Brasileiras de Verão (1999, Editora 

Objetiva) 
• As Noivas do Grajaú (1999, ed. Mercado Aberto) 
• Todas as Comédias (1999, ed. L&PM) 
• Festa de Criança (2000, ed. Ática) 
• Comédias para se Ler na Escola (2000, Editora 

Objetiva) 
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• O Santinho (1991, ed. L&PM) 
• Humor Nos Tempos do Collor (1992, ed. L&PM 

Com Millôr Fernandes e Jô Soares) 
• O Suicida e o Computador (1992, ed. L&PM) 
• O Arteiro e O Tempo (1994, ed. Berlendis e Vertechia 

Com Glauco Rodrigues) 
• Comédias da Vida Pública (1995, ed. L&PM) 
• A Versão dos Afogados - Novas Comédias da Vida 

Pública (1997, ed. L&PM) 
• A Mancha (2004, ed. Cia das Letras, coleção Vozes do 

Golpe) 
• Em Algum Lugar do Paraíso (2011, ed. Objetiva) 
• Diálogos Impossíveis (2012, ed. Objetiva) 
• Os Últimos Quartetos de Beethoven (2013, ed. 

Objetiva) 
 

• As Mentiras que os Homens 
Contam (2000, Editora Objetiva) 

• Todas as Histórias do Analista de Bagé (2002, 
Editora Objetiva) 

• Banquete Com os Deuses (2002, Editora 
Objetiva) 

• O Melhor das Comédias da Vida Privada (2004, 
Editora Objetiva) 

• Mais comédias para ler na escola (2008, Editora 
Objetiva) 

• O Mundo é Bárbaro, e o que Nós Temos a Ver 
com Isso (2008, Editora Objetiva) 

• Time dos Sonhos (2010, Editora Objetiva) 
• Amor Verissimo (2013, Editora Objetiva) 
• As Mentiras que as Mulheres Contam (2015, 

Editora Objetiva) 
• Verissimas (2016, Editora Objetiva) 
• Informe do Planeta Azul (2018, Boa Companhia) 

 
 

Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Verissimo 
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/luis-fernando-verissimo.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVELAS E ROMANCES 
 
 
• Pega pra Kapput (1978, ed. L&PM; com Moacyr 

Scliar, Josué Guimarães e Edgar Vasques) 
• O Jardim do Diabo (1987, ed. L&PM) 
• Gula - O Clube dos Anjos (1998, Editora 

Objetiva, coleção Plenos Pecados) 
• Borges e os Orangotangos Eternos (2000, ed. 

Cia das Letras, coleção Literatura ou Morte) 
• O Opositor (2004, Editora Objetiva, coleção 

Cinco Dedos de Prosa) 
• A Décima Segunda Noite (2006, Editora 

Objetiva, coleção Devorando Shakespeare) 
• Os Espiões (2009, Editora Objetiva) 
 

RELATOS DE VIAGENS 
 
 

• Traçando New York (1991, ed. Artes e Ofícios; 
com Joaquim da Fonseca) 

• Traçando Paris (1992, ed. Artes e Ofícios; com 
Joaquim da Fonseca) 

• Traçando Porto Alegre (1993, ed. Artes e Ofícios; 
com Joaquim da Fonseca) 

• Traçando Roma (1993, ed. Artes e Ofícios; com 
Joaquim da Fonseca) 

• América (1994, ed. Artes e Ofícios) 
• Traçando Japão (1995, ed. Artes e Ofícios; com 

Joaquim da Fonseca) 
• Traçando Madrid (1997, ed. Artes e Ofícios; com 

Joaquim da Fonseca) 
 

Fonte:  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Verissimo 
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/luis-fernando-verissimo.htm 
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CARTOONS E QUADRINHOS 
 
 
 

• As Cobras (1975, ed. Milha) 
• As Cobras e Outros Bichos (1977, ed. L&PM) 
• As Cobras do Verissimo (1978, ed. Codecri) 
• O Analista de Bagé em Quadrinhos (1983, ed. 

L&PM; com Edgar Vasques) 
• Aventuras da Família Brasil (1985, ed. L&PM) 
• Ed Mort em Procurando o Silva (1985, ed. L&PM; 

com Miguel Paiva) 
• As Cobras, vols I, II e III (1987, ed. Salamandra) 
• Ed Mort em Disneyworld Blues (1987, ed. L&PM; 

com Miguel Paiva) 
• Ed Mort em Com a Mão no Milhão (1988, ed. 

L&PM; com Miguel Paiva) 
• Ed Mort em Conexão Nazista (1989, ed. L&PM; 

com Miguel Paiva) 
• Ed Mort em O Sequestro do Zagueiro 

Central (1990, ed. L&PM; com Miguel Paiva) 
• A Família Brasil (1993, ed. L&PM) 
• As Cobras em Se Deus existe que eu seja atingido 

por um raio (1997, ed. L&PM) 
• Pof (2000, ed. Projeto) 
• Aventuras da Família Brasil (reedição - 2005, 

Editora Objetiva) 
• As Cobras - Antologia Definitiva (2010, Editora 

Objetiva) 

OUTROS 
 

• O Arteiro e o Tempo (infantil; ed. Berlendis & 
Vertecchia; ilustrada por Glauco Rodrigues) 

• Poesia Numa Hora Dessas?! (poemas; 2002, 
Editora Objetiva) 

• Internacional, Autobiografia de uma 
Paixão (2004, ed. Ediouro) 

• As gêmeas de Moscou (infantil; 2016, 
Companhia das Letrinhas; ilustrada por Rogério 
Coelho). 
 

PERSONAGENS FAMOSOS 
 

 
• Ed Mort 
• Velhinha de Taubaté 
• Analista de Bagé 
• As Cobras 
• Família Brasil 
• Dora Avante 

 

 
Fonte:  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Fernando_Verissimo 
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/luis-fernando-verissimo.htm 
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VÍDEOS – Entrevistas como o escritor Luis Fernando Verissimo 
 

 
1º Vídeo 

 
Entrevista com  Luis Fernando Veríssimo, em 2008, no Programa Sempre Um Papo. 

O escritor fala sobre sua trajetória e criações literárias. 
 

 
Imagem: Google 

Canal: Sempre Um Papo 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hxedNyidyew&t=1189s 

 
 
 

2º Vídeo 
Drauzio Varella entrevista  Luis Fernando Verissimo, um dos maiores cronistas do Brasil, em uma das 

raras entrevistas que cedeu nos últimos tempos, fala sobre sua carreira e sua paixão pelo jazz. 
 

  
Drauzio Varella 

Entrevista 
Luis Fernando Verissimo 

 

 
 
 

Canal: Drauzio Varella 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DZRRsTZl4VQ 
 
 
 

3º Vídeo 
Luis Fernando Verissimo dá entrevista ao Programa Super Libris 

O escritor conta sobre as suas criações de humor. 
 

 
 

 

 
Episódio completo: 
 Humor é coisa séria 

 

 

Canal: Sesc TV 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=K4rGsBjPI3w 
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