


Romances: Ciranda de pedra (1954) / Verão no aquário (1963) /
As meninas (1973) / As horas nuas (1989) 
Contos: Antes do baile verde (1970) / Seminário dos ratos (1977)
Invenção e Memória (2000 – Prêmio Jabuti) /

• Intimismo mesclado com questões políticas / amorosas / sociais;
• A questão feminina no mundo patriarcalista / drama humanos.
• Prêmio Camões  de 2005

OBRAS:
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DALTON TREVISAN (1925)

•Contos sobre a violência do cotidiano curitibano;

•Dedicou-se exclusivamente ao conto ("A Polaquinha“,
único romance),

•Criou uma atmosfera de suspense em torno de seu
nome que o transforma num enigmático personagem.
Não dá entrevistas nem gosta de ser fotografado, assina
apenas “D. Trevis”;
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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.
•Em 2003, divide com Bernardo Carvalho o maior prêmio literário
do país — o 1º Prêmio Portugal Telecom de Literatura Brasileira
— com o livro "Pico na Veia”.
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Obras:
Contos:

•Novelas Nada Exemplares (1959, prêmio Jabuti)
•O Vampiro de Curitiba (1965)
• Pico na Veia (2002)
• Cemitério de elefantes (1964, prêmio Jabuti e Prêmio 

Fernando Chinaglia)
•Guerra conjugal (1966)
• Pão e sangue
•Morte na praça ( Prêmio Luís Cláudio de Sousa)
• Crimes da Paixão (1978) 
• Ah, é? (1994, obra-prima do estilo minimalista). 
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•A luta de classes nas cidades brasileiras / realista;

• A linguagem adaptada a cada grupo social representado nos contos e

romances / Marginalização / Amoralidade.

•Prêmio Camões – 2003.

•É descrito por amigos como pessoa simples, afável e de ótimo humor.

•Profundamente interessado na arte cinematográfica, escreve também roteiros

para filmes, muito deles premiados.

•Reconhecidamente uma pessoa que, como Dalton Trevisan, adora o

anonimato (é mineiro de Juiz de Fora)
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Obras:
Romances:
O caso Morel (1973)
A grande arte (1983, prêmio Jabuti e prêmio Goethe)
Bufo & Spallanzani (1986)
Agosto (1990)
O selvagem da ópera (1994)
O Seminarista (2009)

Contos:
A coleira do cão (1965, prêmio Jabuti e prêmio Pen Club do Brasil)
Lúcia McCartney (1967)
O Buraco na parede (1995, prêmio Jabuti)

Feliz ano novo (1975)
O cobrador (1979)
Secreções, excreções e desatinos (2001)
Crônicas:
O romance morreu (2007)
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