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BIOGRAFIA Nascido em Arequipa, 

no Peru, a 28 de Março de 1936, Jorge Mario Vargas 
Llosa, já era reconhecido com um dos maiores escrito-
res em língua espanhola, com uma carreira também 
dedicada ao jornalismo, ao ensaísmo e ao activismo 
político. 
 Filho único nascido numa família de classe 
média, estudou no Colégio Militar Leôncio Prado, 
em La Perla, como aluno interno, experiência que 
servirá de tema do seu primeiro livro, “La ciudad y 
los perros” (“A cidade e os cães”) (1963). 
 Estudou Letras e Direito na Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, em Lima, e nos 
anos 1950 recebe uma bolsa de estudos para estu-
dar em Espanha, na Universidade de Madrid, onde 
obtém um doutorado em Filosofia e Letras.  
 Como intelectual e escritor foi fortemente 
influenciado pelo existencialismo do filósofo francês 
Jean Paul Sartre e também pela obra do norte-
americano William Faulkner.  
 Na área política, presidiu, em 1983, a uma 
comissão que investigou a morte de oito jornalistas, 
no final dessa década lançou um movimento liberal 
contra a desestatização da economia, e em 1990 
concorreu à presidência do país com a Frente Demo-
crata (FREDEMO), partido de centro-direita, mas foi 
Alberto Fujimori que acabou por ganhar as eleições. 
 Na sequência dessa derrota, retomou a 
actividade literária em Londres, cidade que mais 
tarde apreciaria pelo anonimato e a calma que lhe 
proporcionava para poder escrever, mas também 
dividiu residência por Paris, Barcelona e Madrid. 

 Foi galardoado, entre outros, com o Prémio 
Rómulo Gallegos (1967), o Prémio Cervantes (1994), 
o Prémio Nacional de Novela do Peru (1967), o 
Prémio Príncipe das Astúrias de Letras Espanha 
(1986) e o Prémio da Paz de Autores da Alemanha, 
concedido na Feira do Livro de Frankfurt (1997). 
 Em 1985 foi condecorado pelo governo 
francês com a Medalha de Honra. 

 Depois da contestação ao governo de Fuji-
mori, em 1993 pediu a nacionalidade espanhola, 
mantendo também a peruana. 
 Aos 74 anos, Mário Vargas Llosa, membro da 
Real Academia Espanhola da Língua, mantém-se 
ainda em intensa actividade como romancista, crítico 
literário, colunista na imprensa, ensaísta, dramaturgo 
e professor universitário. 
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Principais obras do autor em português 

Onde se encontra o Paraíso? Na construção de uma sociedade igualitária ou no retorno ao mundo 

primitivo? 

Duas Vidas: a de Flora Tristán, que põe todos os seus esforços na luta pelos direitos de mulher e dos 

operários, e a de Paul Gauguin, o homem que descobre a sua paixão pela pintura e abandona uma 

existência burguesa para viajar para o Tahiti em busca de um mundo não contaminado pelas conven-

ções. Duas concepções do sexo: a de Flora, que só vê nele um instrumento de domínio masculino, e a 

de Guaguin, que a considera uma força vital imprescindível posta ao serviço da sua criatividade. O 
que têm em comum estas duas vidas desligadas e opostas, à parte o vínculo familiar por ser Flora a 

avó materna de Gauguin? É isto que Mário Vargas Llosa põe em relevo neste romance: o mundo de 

utopias que foi o século XIX. Um vínculo entre duas personagens que optam por modelos de vida 

opostos que revelam um desejo comum: alcançar um Paraíso onde seja possível a felicidade para os 

seres humanos. 

Sentados a uma mesa da taberna A Catedral, o jornalista Santiago Zavala conversa com o seu amigo 

Ambrosio. Estamos em Lima, na época ditatorial do general Manuel A. Odría (1948-1956), e dessa 

conversa acompanhada de cerveja emerge um Peru cruel, corrupto, desesperançado, matéria-prima 
ideal, portanto, para um romance que só um grande jornalista e escritor como Vargas Llosa poderia 

ter produzido. 

Uma história esplêndida que reúne muitos dos ingredientes que fizeram a fama do autor peruano – 

as críticas ácidas, a irreverência, a rebeldia e o humor sarcástico. 

Conversa n’A Catedral é a crónica de uma ditadura e da resistência possível graças à palavra. Uma 

aguda reflexão sobre a identidade latino-americana e sobre a perda da liberdade. 

 



 

 

 

A tragédia da Matemática  

Num certo livro de Matemática, um quociente  
apaixonou-se por uma incógnita. Ele, o quociente,  
produto de notável família de importantíssimos  
polinómios. Ela, uma simples incógnita, de mesquinha  
equação literal. Oh! Que tremenda desigualdade. Mas  
como todos sabem, o amor não tem limites e vai do mais  
infinito ao menos infinito.  
Apaixonado, o quociente olhou-a do vértice à base, sob  
todos os ângulos, agudos e obtusos. Era linda, uma  
figura ímpar e punha-se em evidência: olhar rombóide  
(=rombo - losango), boca trapezóide, seios esféricos  
num corpo cilíndrico de linhas sinoidais (=curvas).  
-- Quem és tu? -- perguntou o quociente com olhar  
radical.  
-- Sou a raiz quadrada da soma do quadrado dos  
catetos. Mas pode me chamar de hipotenusa-respondeu  
ela com uma expressão algébrica de quem ama.  
Ele fez de sua vida uma paralela à dela, até que se  
encontraram no infinito. E se amaram ao quadrado da  
velocidade da luz, traçando ao sabor do momento e da  
paixão, rectas e curvas nos jardins da quarta dimensão.  
Ele a amava e a recíproca era verdadeira. Se adoravam  
nas mesmas razões e proporções no intervalo aberto da  
vida.  
Três quadrantes depois, resolveram casar. Traçaram  
planos para o futuro e todos desejaram felicidade  
integral. Os padrinhos foram o vector e a bissetriz.  
Tudo estava nos eixos. O amor crescia em progressão  
geométrica. Quando ela estava em suas coordenadas  
positivas, tiveram um par: o menino, em homenagem ao  
padrinho, chamaram de versor; a menina, uma linda  
abcissa. Ela sofreu duas operações.  
Eram felizes até que, um dia, tudo se tornou uma  
constante. Foi aí que surgiu um outro. Sim, um outro.  
O máximo divisor comum, um frequentador de círculos  
viciosos. O mínimo que o máximo ofereceu foi uma  
grandeza absoluta. Ela sentiu-se imprópria, mas amava  
o máximo. Sabedor desta regra de três, o quociente  
chamou-a de fracção ordinária. Sentindo-se um  
denominador comum, resolveu aplicar a solução trivial:  
um ponto de descontinuidade na vida deles. Quando os  
dois amantes estavam em colóquio, ele em termos  
menores e ela de combinação linear, chegou o quociente  
e num giro determinante disparou o seu 45.  
 

Ela foi para o espaço imaginário e ele foi parar num  
intervalo fechado, onde a luz solar se via através 
de pequenas malhas quadráticas.  
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História de Portugal 

contada por nós… 
 

 Os “Nós” são os alunos do 3º e 4º anos da EB1 da 

Aguieira. É uma pequena compilação dos mais significati-

vos episódios da nossa história contados e ilustrados à 

medida e ao gosto de miúdos de 9 e 10 anos. Sob a orien-

tação do professor, os pequenos historiadores da Aguieira 

relataram, numa linguagem simples mas rigorosa, os prin-

cipais acontecimentos que fizeram o percurso temporal 

que vai dos primeiros povos que ocuparam a Península 

Ibérica até à adesão à União Europeia. 

Cada pedaço da História lusa foi convenientemente 

ilustrado, não faltando alguma criação individual na forma 

como foram interpretados os acontecimentos. 

Trata-se de uma edição de 2004/05, mas que 

recuperamos, pois alguns dos seus autores frequentam 

agora a Escola Sede. 

 



 

 

Técnicas de motivação 

para a leitura 
 

No âmbito da formação do pessoal docente e não docente 
para a promoção da leitura, decorreu, na biblioteca municipal de 
Nelas, a acção “encontro com as palavras”, dinamizada por Jacinta 
Maciel, formadora da DGLB (Direcção Geral do Livro e das Bibliote-
cas). O público presente – professores bibliotecários, professores 
que leccionam as AEC´s e assistentes operacionais – tomou conhe-
cimento de algumas ferramentas de comunicação e de expressão 
tendentes a criar no leitor o prazer de ler. 

 Uma das técnicas que suscitou curiosidade e algum entu-
siasmo na plateia foi o Yoga do riso. Trata-se de uma técnica de 
origem chinesa que consiste na criação de uma atmosfera de tran-
quilidade e de descontracção, propiciada pelo riso, capaz de nos 
predispor à leitura. 

ENCONTRO COM AS PALAVRAS

DGLB . Programa de Acções de Promoção da Leitura

"O FIASCO DO ROBOT BIBO" 

Actividade lúdica que acompanha a 
entrega dos baús dos “Livros Viajantes” em 
todas as escolas do 1º CEB e jardins-de-
infância 

 

Dois promotores vão às escolas promover 
uma nova e avançada tecnologia, com o intuito de 
substituir a entrega dos baús dos livros nas escolas. 
No decorrer da apresentação muito caricata, aperce-
bem-se que o Robot Bibo tem funções de ler e contar 
histórias, impondo métodos muito rígidos desvalorizan-
do a aprendizagem da leitura e do contacto com o 
livro, aplicando métodos muito rigorosos no qual resul-
taria o desaparecimento das bibliotecas, livrarias e do 
próprio objecto “livro”. 

 O que transparecia uma grande inovação 
acaba por se tornar um fiasco. Terminando com os 
dois promotores a desistirem, concordando assim, que 
o melhor seria a continuação da entrega dos baús 
recheados de livros.  
 Professores, educadores e principalmente as 
crianças poderão, assim, continuar a usufruir de toda a 
riqueza que os livros nos proporcionem e nos transmi-
tem.  

Marcadores 

com 
arte 

Grandes, pequenos, mais coloridos, menos coloridos, mais criativos, 

menos criativos, está patente na biblioteca uma exposição de  marca-

dores, todos eles reunidos por um professor da nossa escola. 


