


•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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•Versado em francês, alemão e inglês.
•Morou nos Estados Unidos, Alemanha e Portugal.
• Formado em Direito, foi jornalista e professor de

ciências políticas.

•Durante muitos anos, foi cronista do Jornal “O Globo”.
• Em 1987, seu livro Viva o Povo Brasileiro foi escolhido

como samba-enredo da escola Império da Tijuca.
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• Em 1994 é eleito para a Academia Brasileira de Letras.

• Prêmio Camões 2008.

•Narrativas psicológicas / regionalismo / linguagem
coloquial.

• Retrata a vida nordestina / problemas políticos e sociais.

• Várias obras foram adaptadas para o cinema e televisão.

•O romance Sargento Getúlio (prêmio jabuti de 1972) filiou
seu autor a uma vertente literária que sintetiza o melhor
de Graciliano Ramos e o melhor de Guimarães Rosa.

• Em 1999, lançou o livro A Casa dos Budas Ditosos, da serie
Plenos Pecados, um romance sobre a luxúria, que obteve
enorme sucesso de vendas.
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Obras:
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)
Livro de histórias (1981)

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;
doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde
Pública.

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

• Um dos escritores mais representativos da literatura brasileira
contemporânea e está publicado em países como Portugal,
Estados Unidos da América, Japão e Israel.

• O humor é um dos traços marcantes / realismo mágico.
• Os temas dominantes de sua obra são a realidade social da classe

média urbana e o Judaísmo.
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