
Artur Azevedo 

Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo, jornalista e teatrólogo, nasceu em São 

Luís, MA, em 7 de julho de 1855, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 22 de 

outubro de 1908.  

No conto e no teatro, Artur Azevedo foi um descobridor do cotidiano da vida 

carioca e observador dos hábitos da capital. Os namoros, as infidelidades 

conjugais, as relações de família ou de amizade, as cerimônias festivas ou 

fúnebres, tudo o que se passava nas ruas ou nas casas forneceu assunto para as 

histórias. No teatro foi o continuador de Martins Pena e de França Júnior. 

Para saber mais: 

http://www.academia.org.br/academicos/artur-azevedo/biografia 

 

Maria Clara Machado 

Maria Clara Jacob Machado (Belo Horizonte, Minas Gerais, 1921 - Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2001). Autora, diretora, professora, atriz e escritora.  

Estudou teatro em Paris e em Londres. Em 1951, funda o grupo de teatro 

amador O Tablado, com amigos e intelectuais que se reúnem na casa de seu pai, 

o escritor Aníbal Machado (1894-1964). Nas conversações de sua casa, Maria 

Clara conviveu com grandes escritores, artistas e poetas, tais como  Vinicius de 

Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Di Cavalcanti, Portinari, dentre muitos 

outros. A escola de teatro é famosa e existe até hoje, ficando conhecida como a 

escola que prepara atores para as novelas da Rede Globo, pois formou 

inúmeros artistas conhecidos, como Miguel Falabella, Drica Moraes, Cláudia 

Abreu e Malu Mader. Maria Clara deu aulas de teatro no Tablado até os anos 

2000.  

Para saber mais: http://otablado.com.br/maria-clara-machado/vida/  
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Walcyr Carrasco 

Walcyr Rodrigues Carrasco nasceu no dia 2 de dezembro de 1951, em 

Bernardino do Campo, São Paulo. Escritor, dramaturgo e roteirista, iniciou sua 

carreira profissional como jornalista.  

Escreveu diversas novelas. A primeira novela de Walcyr Carrasco na Globo foi O 

Cravo e a Rosa (2000). Ele também é autor de outros sucessos na emissora 

como Alma Gêmea (2005), Amor à Vida (2013) e Verdades Secretas (2015). 

Para saber mais: 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/walcyr-carrasco/trajetoria.htm 
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