Currículo Resumido – Luiz Cláudio Aguiar

Luiz Cláudio Aguiar nasceu no Ceará em 1944. Estudou no tradicional Liceu do
Ceará. Em 1962 radicou-se em Recife e, a partir de 1982, na cidade de Olinda. Foi
aluno do Ginásio Pernambucano. Em 1971 formou-se pela Faculdade de Direito do
Recife da UFPE e, em 1986 doutorou-se pela Universidade de Salamanca, Espanha,
defendendo a tese “Organización social y jurídica de los imigrantes espanõles en
Brasil”, na área de Direito Internacional.
A partir de 1962 atuou como repórter, destacando-se suas atividades de colaborador
literário do Jornal do Commercio e do Diário de Pernambuco.
Trabalhou vários anos na antiga SUDENE e mais tarde no TRT da Sexta Região,
onde se aposentou como um dos Diretores de Secretaria.
Conquistou mais de uma dezena de prêmios literários nacionais, entre os quais se
destacam: Dramaturgia de Goiás em 1977; Hermilo Borba de Teatro, outorgado pela
UFPE e FUNARTE em 1981; Waldermar de Oliveira de Teatro, promovido pelo
Governo de Pernambuco em 1981; José Olympio de Romance de 1981; Nacional de
Literatura MEC/INL de 1982; Osman Lins de Romance, concedido pelo Governo de
Pernambuco em 1989 e Lucilo Varejão de Romance, conferido pelo Conselho de
Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife em 1995.
Pelo conjunto de sua obra, foi escolhido, em 1994, entre os escritores latinoamericanos, para receber na Espanha o prêmio-homenagem, de caráter
internacional, perante a prestigiosa Cátedra de Poética Fray Luis de León, da
Universidade Pontifícia de Salamanca, ocasião em que lhe foi outorgado também o
título de honor por aquela Universidade. Em 1995 foi publicado o livro Viento del
Nordeste – Homenaje internacional al escritor brasileño Cláudio Aguiar, reunindo os
trabalhos lidos naquela cerimônia, sob a responsabilidade editorial da referida
Cátedra de Poética.
Em 1992 foi eleito membro efetivo da Academia Pernambucana de Letras, ocupando
a Cadeira 40, anteriormente pertencente ao escritor e médico Ruy João Marques e,
em 1997, eleito membro efetivo da Academia Olindense de Letras, ocupando a
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Cadeira 18, que pertencera ao médico-escritor Leduar de Assis Rocha. No ano
seguinte foi eleito membro do Instituto Histórico de Olinda.
Atualmente foi reeleito em 12 de março de 2014, para mais um triênio (março de
2014 à março de 2017) como Presidente do Pen Clube do Brasil, com sede no
Flamengo – Rio de Janeiro.
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