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Título  
As viagens de Gulliver de Jonathan Swift 
 

Autor 

Luísa Ducla Soares 

 

                             Vale a pena ler este livro porque … as viagens aos clássicos valem 

sempre a pena! 

Biografia   
 

Luísa Ducla Soares (Maria Luísa Bliebernicht Ducla Soares 
Sottomayor Cardia) 
nasceu em Lisboa a 20 de Julho de 1939. É licenciada em 
Filologia Germânica. Iniciou a sua actividade profissional como 
tradutora, consultora literária e jornalista, tendo sido directora 
da revista de divulgação cultural Vida (1971-2).  
Foi Adjunta do Gabinete do Ministro da Educação (1976-8).  
Trabalha desde 1979 na Biblioteca Nacional onde é assessora principal e 
responsável pela Área de Informação Bibliográfica.  
Colaboradora de diversos jornais e revistas, estreou-se com um livro de poemas, 
Contrato , em 1970.  
Dedicada especialmente à literatura para crianças e jovens , publicou mais de meia 
centena de obras neste domínio.  
Escreveu 26 guiões televisivos que constituem a série sobre língua portuguesa Alhos 
e Bugalhos.  
Realizou o Site da Internet da Presidência da República para crianças e jovens 
(http://www.presidenciarepublica.pt/pt/main.html).  
Tem escrito poemas para canções, tendo sido editado em 1999 um CD com letras 
exclusivamente de sua autoria musicadas por Suzana Ralha. Intitula-se 25 por ser 
constituído por 25 canções e se integrar na comemoração dos 25 anos da Revolução 
de 25 de Abril.  
Recusou, por motivos políticos, o Grande Prémio de Literatura Infantil que o SNI 
pretendeu atribuir-lhe pelo livro História da Papoila em 1973. Recebeu o Prémio 
Calouste Gulbenkian para o melhor livro do biénio 1984-5 por 6 Histórias de 
Encantar e foi galardoada com o Grande Prémio Calouste Gulbenkian pelo conjunto 
da sua obra em 1996.  

 In http://www.app.pt/nte/luisads/bio.htm 

Sinopse (resumo da obra) 
  
(A partir dos 5 anos) Baseada num clássico da literatura universal – As Viagens de 
Gulliver -, esta história permite que as crianças desenvolvam a imaginação à medida 
que vão sendo obrigadas a mudar de perspectiva, tal como o herói o vai fazendo 
consoante as características do reino que visita (anões, gigantes, cavalos) antes de 
chegar a Lisboa. 
In 
http://www.acvl.pt/titulos.php?mostra=5&seleccao=aut&id=1639&start=10# 
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Recensão (crítica acerca da obra) 
 
Da escrita que Luísa Ducla Soares dedica aos mais novos emerge, como traço 
recorrente, a recuperação e a reescrita de textos da tradição literária portuguesa, 
procedendo, assim, a autora, com evidente frequência, à transformação de 
narrativas sem autor nem data em histórias (re)feitas a partir de ingredientes 
inovadores e, não raras vezes, plenos de humor. É o que acontece com A Nau 
Mentireta (Civilização, 1992), texto com fortes ligações intertextuais ao romance 
tradicional A Nau Catrineta e no qual se recria, através da paródia, alguns 
momentos da História da expansão marítima portuguesa. Também se observa, na 
narrativa em verso intitulada O Casamento da Gata (Terramar, 1997), ecos bastante 
audíveis do conto popular O Casamento da Franga.  
No caso concreto da obra que hoje aqui pretendemos divulgar, As Viagens de 
Gulliver de Jonathan Swift, Luísa Ducla Soares - à semelhança do que ocorreu com 
outros autores portugueses - teve como ponto de partida, e como denuncia, desde 
logo, o título enunciado, um romance de referência – e de sucesso surpreendente 
logo quando veio a lume… - do século XVIII escrito por um dos mais importantes 
escritores irlandeses : As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift.  
Deste texto narrativo modelar da literatura universal, originalmente vocacionado 
para um destinatário extratextual adulto , nasce, pois, uma «adaptação livre» 
(expressão anteposta ao título) ou um texto dramático dedicado aos mais novos. 
Aliás, é a própria autora que, numa breve nota prévia, explicita a génese deste 
texto, fornecendo, ainda, algumas sugestões quanto à colocação em palco desta 
obra: «Esta pequena peça foi escrita a pedido de diversas escolas que organizaram 
representações itinerantes num pequeno parque. A itinerância tinha a ver com a 
noção de viagem. Cada cena decorria pois no seu palco improvisado. Gulliver 
deslocava-se com os estudantes até aos cinco espaços previstos. (…) pretende-se 
uma relação muito directa entre o herói da história e os jovens espectadores. Há 
duas crianças-actores na plateia com a função de reforçar a intercomunicação.» 
(Soares,2002).  
Ainda que se observem naturais alterações ao nível da arquitectura textual e da 
formulação discursiva, estas Viagens de Gulliver de Jonathan Swift em português 
percorrem espaços e colocam em primeiro plano personagens fulcrais do texto 
original, na medida em que evidenciam uma estruturação em quatro partes 
correspondentes à passagem do herói por Lilliput ou pela terra dos anões que 
mediam cerca de 15 cm, à visita a um país desconhecido povoado por gigantes com 
cerca de 20 metros de altura, à viagem até a um país dominado por cavalos 
racionais que possuem na sua dependência uma espécie humana decadente, os 
Yahoos, e, finalmente, a chegada a Lisboa, «cidade de muitas e variadas gentes, 
onde quem governa é Sua Majestade D. João V.» (Soares, 2002).  
Desta forma, sob a temática da viagem, uma aventura encetada por um herói 
individual e marcada por uma original componente maravilhosa, este livro de Luísa 
Ducla Soares proporciona aos mais pequenos um contacto divertido e vivo com um 
clássico da literatura universal, promovendo simultaneamente a capacidade de 
reacção ao imprevisto e à diferença através do contacto com personagens e com 
situações muito distintas (algumas antagónicas outras subversivas, a tocar o 
nonsensical).  
As Viagens de Gulliver de Jonathan Swift, de Luísa Ducla Soares, com ilustrações de 
Alain Corbel constituem, portanto, em nosso entender, um apetitoso convite a viajar 
no mundo da imaginação, um excelente passaporte para ingressar nesse universo 
fantástico que é, afinal, generosamente oferecido pela literatura de qualidade... 
 
In 
http://www.terranova.pt/site/paginas.asp?tp=&acr=ra&idpag=789 
 
Mais obras desta autora no centro de recursos 
 
Seis Histórias às Avessas 
Seis Contos de Eça de Queirós 
Três Histórias do Futuro 
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Diário de Sofia e Companhia 
Poemas da Mentira e da Verdade 
 
 
Ligações a propósito 
 
http://194.79.88.139/rbep/one_news.asp?idnews=245 
 
Breve artigo sobre a adaptação teatral da obra 
 
http://www.app.pt/nte/luisads/ 
 
Página sobre a autora  
 
http://www.presidenciarepublica.pt/pt/main.html 
 
Página realizada pela autora, para crianças e jovens 
 
http://www.app.pt/nte/luisads/discurso-dir.htm 
Entrevista à autora 

http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/ot_LuisaDuclaSoares
_a.pd 

Crítica à obra da autora 

 

 

 

 

 

 

 


