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Tradução: Higor Branco Gonçalves 

 

Capítulo 4 

O Coelho envia Pedro e pedras 

 

 Era o Coelho que vinha caminhando a passos curtos e lentos e olhando inquieto em 

volta, como se tivesse perdido alguma coisa. Alice o ouviu murmurar: “A Duquesa! A 

Duquesa! Ai, minhas pobres patinhas! Ai, meu pelo e meus bigodes! Ela vai ordenar me 

executarem, tão certo quanto furões são furões! Onde raios pude tê-los deixado cair?” Alice 

adivinhou no mesmo instante que ele procurava pelo leque e pelas luvas brancas de pele de 

cabrito. Muito gentilmente, a menina pôs-se a procurá-los à sua volta, mas não estavam em 

lugar algum. Tudo parecia ter mudado desde quando saíra do mar de lágrimas: o salão, a mesa 

de vidro e a chavezinha de ouro haviam desaparecido completamente. 

 Logo o Coelho viu Alice vasculhando por todos os cantos e dirigiu-se a ela em tom 

irritado: 

 — Oras, Mariana, que raios você está fazendo aqui? Vá imediatamente para casa e 

traga-me um par de luvas e um leque! Vamos, rápido! 

 Alice ficou com tanto medo que partiu no mesmo instante, correndo o mais rápido que 

podia na direção para onde ele apontava, sem tentar lhe explicar que tinha se enganado. 

 “Ele me confundiu com a criada” — falava para si mesma enquanto corria. “Imagine 

como ficará surpreso quando souber quem sou! Mas é melhor que eu lhe traga o leque e as 

luvas... isso é, se eu chegar a encontrá-los.” Enquanto dizia isso, chegou à entrada de uma 

casinha bastante graciosa; em cima da porta, uma placa brilhante de cobre onde estava 

gravado o nome “C. BRANCO”. Entrou sem bater e voou escada acima, pois estava com 

muito medo de topar com a verdadeira Mariana e de ser expulsa antes de ter encontrado o 

leque e as luvas. 

 “Que sensação mais esquisita” — pensou Alice —, “receber ordens de um coelho! 

Depois disso, imagino que será Dinah a próxima a ficar mandando em mim!” E começou a 

imaginar que tipo de coisa aconteceria: “ „Senhorita Alice, venha imediatamente se aprontar 

para seu passeio!‟ „Ah, em um minutinho! Mas preciso ficar vigiando esse buraco até Dinah 

voltar para que o rato não fuja.‟ Só acho” — continuou Alice — “que não deixariam Dinah 

ficar em casa se ela se metesse a dar ordens desse jeito!” 
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Alice chegara agora a um quartinho maravilhosamente bem arrumado. Diante da 

janela havia uma mesa; sobre a mesa, como ela tinha esperado, havia um leque e dois ou três 

pares de minúsculas luvas brancas feitas de pele de cabrito. Pegou o leque e um par de luvas e 

estava para sair do quarto quando seu olhar pousou sobre uma pequena garrafa ao lado de um 

espelho. Desta vez não havia rótulo com as palavras “BEBA-ME”, mas, ainda assim, ela 

desarrolhou a garrafa e a levou aos lábios. “Sei que sempre acontece alguma coisa 

interessante cada vez que como ou bebo o que quer que seja” — disse para si mesma. — 

“Vou ver o efeito que essa garrafa produzirá. O que espero é que ela me faça crescer de novo, 

porque, realmente, estou farta de ser tão pequenininha!” 

Alice de fato começou a crescer, e mais cedo do que esperava. Antes de ter bebido a 

metade do conteúdo da garrafa, deu-se conta de que sua cabeça estava pressionada contra o 

teto de tal forma que teve de se abaixar para não quebrar o pescoço. Apressou-se em recolocar 

a garrafa no lugar, dizendo: “Já está bom assim... Espero não crescer mais... Do jeito que 

estou já não posso mais sair pela porta... Não devia ter bebido tanto!” 

Mas ai! Arrepender-se era inútil! Ela continuava a crescer sem parar e, não demorou 

muito, foi obrigada a se ajoelhar no chão. Um minuto depois já não tinha mais espaço nem 

para isso. Ela experimentou deitar-se, com um cotovelo contra a porta e o outro braço dobrado 

sobre a cabeça. Depois, como não parava nunca de crescer, colocou um braço para fora da 

janela, enfiou um pé pela chaminé e disse para si mesma: “Agora não posso fazer mais nada, 

aconteça o que acontecer. O que será de mim?” 

Mas felizmente o efeito da garrafinha mágica havia cessado e Alice parou de crescer; 

ainda assim, sentia-se pouquíssimo à vontade e, como não parecia ter a menor chance de 

poder sair um dia do quartinho, não era de surpreender que se sentisse infeliz. 

“Era muito mais agradável em casa” — pensava a pobre menina. — “Lá não se ficava 

crescendo nem encolhendo a todo momento e nem tinha rato ou coelho nenhum para ficar 

dando ordens. Estou quase me arrependendo de ter entrado nesta terra estranha... E no 

entanto... no entanto... é mesmo um estilo de vida bastante curioso, este! Eu me pergunto o 

que é que pode ter acontecido comigo! Quando lia contos de fadas, achava que esse tipo de 

coisa não acontecia nunca, e agora aqui estou eu bem no meio de um desses contos! Deviam 

escrever um livro sobre mim, ah, se deviam! Quando for grande, escreverei um... Mas já sou 

bastante grande agora” — acrescentou em tom pesaroso. — “Em todo caso, aqui já não tenho 

mais absolutamente espaço algum para crescer...” 
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“Mas então” — prosseguiu —, “será que terei sempre a mesma idade que tenho hoje? 

Por um lado seria bem reconfortante não ser nunca uma mulher velha... mas, por outro lado, 

ter que estudar lições a vida inteira! Oh, eu não gostaria disso nem um pouco!” 

“Minha pobre Alice, como você pode ser tola!” — respondeu para si mesma — 

“Como poderia estudar aqui? Mal tem espaço para você! Imagine então para os livros!” 

E continuou desse jeito por um bom tempo, mantendo uma verdadeira conversa 

consigo mesma: alternadamente perguntava e respondia. Depois, passados alguns minutos, 

ouviu uma voz do lado de fora da casa e se calou para escutar. 

— Mariana! Mariana! — dizia a voz. — Traga-me minhas luvas imediatamente! 

Em seguida, Alice ouviu um barulho de passos apressados na escada. Ela soube que 

era o Coelho vindo ver o que tinha acontecido e se pôs a tremer ao ponto de sacudir a casa 

toda, pois tinha esquecido que estava agora mil vezes maior que ele e que não tinha mais 

nenhuma razão para temê-lo. 

Logo o Coelho chegou até a porta e tentou abri-la; mas, como ela abria para dentro e o 

cotovelo da menina estava fortemente apoiado contra o batente, a tentativa fracassou. Alice 

ouviu o Coelho, que dizia: 

— Já que é assim, vou dar a volta e entrar pela janela. 

“Se está mesmo achando isso, está enganado!” — pensou Alice. Ela esperou um 

momento e então, quando lhe pareceu ter ouvido o Coelho bem debaixo da janela, abriu a 

mão bruscamente e fez um grande gesto como que para apanhar uma mosca. Não apanhou 

nada, mas ouviu um grito agudo, um barulho de queda e um ruído de vidro quebrado, de onde 

concluiu que o Coelho devia ter caído sobre uma estufa de pepinos, ou algo do gênero. 

Em seguida ressoou uma voz furiosa, a voz do Coelho, gritando: 

 — Pat! Pat! Onde você está? 

 Depois do que uma voz que a menina não conhecia respondeu: 

 — Aqui, tô aqui, com certeza! Tô colhendo maçã, senhô! 

 — Ah! Francamente, colhendo maçãs! Venha cá! Venha me ajudar a sair daqui! 

 (Novo ruído de vidro quebrado.) 

 — Vejamos, Pat... diga -me: o que você acha que é aquilo na janela? 

 — Com certeza que é um braço, senhô! (Ele pronunciava “braaaço”.) 

 — Um braço, seu pateta! Onde é que já se viu um braço daquele tamanho? Vou te 

falar, ele ocupa a janela todinha! 

 — Com certeza, isso é, senhô. Mas, apesar disso, não deixa de ser um braço. 

 — Em todo caso, não tem nada que fazer ali: então vai e tire-o de lá! 
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 A essa conversa seguiu-se um longo silêncio, e Alice ouviu apenas algumas frases 

ditas em voz baixa de tempos em tempos, tais como: “Com certeza, não gosto nadinha disso, 

senhô. De verdade, não gosto nadinha disso!” e “Faça o que eu estou dizendo, seu medroso!” 

 Por fim, Alice abriu a mão novamente e fez mais um grande gesto como o de apanhar 

mosca. Dessa vez, houve dois gritos agudos e um novo ruído de vidro quebrado. “Como deve 

ter estufas de pepinos por aqui!” — pensou Alice. “Imagino o que vão fazer agora! Quanto a 

me tirar da janela, bem que eu gostaria que pudessem fazer isso! Eu é que não tenho vontade 

de ficar aqui por mais tempo!” 

 Por um momento não ouviu mais nada. Em seguida veio o ruído surdo de rodinhas de 

charrete e o barulho de várias vozes falando ao mesmo tempo. Ela distinguiu as seguintes 

frases: 

 — Onde é que tá a outra escada? — Só me falaram pra trazer uma; é o Pedro que tá 

co‟a outra. — Pedro, traga ela aqui, meu rapaz! — Coloquem as duas neste canto aqui. — 

Não, precisa primeiro prender as pontas delas juntas, senão não vão alcançar até lá. — Ah, 

assim já dá, como você é complicado! — Então, Pedro, pegue pra mim essa corda! — Mas 

será que o teto vai aguentar seu peso? — Cuidado com aquela telha que está solta! — Aí vem 

ela, está caindo! Se protejam aqui em baixo! 

 (Aí houve um barulhão.) 

 — Quem foi que fez isso? — Acho que foi o Pedro. — Quem que vai descer pela 

chaminé? — Eu é que não vou! Desce você! — Se é assim, não vou mesmo! — É o Pedro que 

tem que descer. — Tá ouvindo, Pedro? O patrão disse que você tem que descer pela chaminé! 

 “Ah, francamente! O Pedro tem que descer pela chaminé!” — pensou Alice. “Vou 

falar uma coisa, parece que tudo cai nas costas do Pedro! Eu não queria por nada no mundo 

estar no lugar dele: a chaminé é estreita, é bem verdade, mas estou bem certa de que tenho 

espaço para dar um chute!” 

 Recolheu o pé para o mais longe que pôde e esperou. Não tardou e ouviu os sons de 

um animalzinho (ela não conseguiu adivinhar que tipo de animal era) arranhando as paredes 

da chaminé bem acima. Falou para si mesma: “Aí está o Pedro”, deu um forte chute e apurou 

os ouvidos para saber o que ia acontecer. 

 Primeiro ouviu várias vozes que exclamavam em coro: “Ó lá, lá vai o Pedro!”, depois 

o Coelho ordenou: “Apanhem-no, vocês aí perto da sebe!”, em seguida houve um momento 

de silêncio e então um coro de vozes confusas: “Levantem a cabeça dele. — Agora um pouco 

de cachaça. — Não afogue ele. — Como te aconteceu isso, meu velho? Que houve? Conte pra 

gente!” 
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 Por fim, ouviu-se uma vozinha fraca e aguda (“Esse é o Pedro”, pensou Alice): 

 — Juro que não sei... Não, obrigado, já tomei bastante... Sim, tô me sentindo melhor, 

mas ainda tô muito zonzo pra conseguir contar alguma coisa... Tudo que eu sei é que um 

negócio me bateu com força por baixo e me mandou pros ares que nem um foguete! 

 — É, foi isso mesmo, meu velho! — exclamaram os outros. 

 — Precisaremos queimar a casa! — disse a voz do Coelho. 

 — Se fizerem isso, mando Dinah ir atrás de vocês! — exclamou Alice com todas as 

forças. 

 Fez-se um silêncio mortal instantaneamente e ela pensou: “Eu me pergunto o que é 

que eles vão inventar de fazer agora! Se tivessem um pouquinho que fosse de bom senso, 

arrancariam o telhado.” 

 Passados um ou dois minutos, voltaram a se agitar e Alice ouviu o Coelho, que dizia: 

 — Um carrinho de mão cheio será o suficiente pra começar. 

 “Um carrinho de mão cheio de quê?” — pensou a menina. Mas não ficou em dúvida 

por muito tempo, porque, um segundo depois, uma chuva de cascalho caiu sobre a janela e 

algumas das pedrinhas a atingiram no rosto. “Vou fazer isso parar” — disse para si mesma, e 

então gritou com toda a força: “É melhor vocês não fazerem mais isso!”, o que gerou um 

silêncio mortal. 

 Alice percebeu, não sem surpresa, que o cascalho espalhado pelo piso se transformava 

em pequenos bolos, e uma ideia luminosa veio-lhe à mente. “Se eu comer um desses bolinhos” 

— pensou, “com certeza vou mudar de tamanho e, como é impossível eu crescer ainda mais, 

suponho que vou encolher.” 

 Em seguida engoliu um bolo e ficou encantada em ver que começava a diminuir 

imediatamente. Assim que ficou pequena o bastante para poder passar pela porta, saiu da casa 

correndo. No jardim, encontrou uma grande quantidade de animaizinhos e aves. Pedro, o 

Lagarto mal-afortunado, estava no meio do grupo, sendo sustentado por dois porquinhos-da-

índia, que lhe davam de beber. Todos se precipitaram na direção de Alice assim que ela 

apareceu, mas a menina fugiu a toda velocidade e não demorou para que se encontrasse em 

segurança em um bosque cerrado. 

 “A primeira coisa que devo fazer” — disse para si mesma enquanto se aventurava pelo 

bosque — “é voltar ao meu tamanho normal. Depois, tenho que conseguir entrar naquele 

jardim encantador. Acho que esse é um plano muito bom.” 

 Certamente o plano parecia excelente, ao mesmo tempo simples e preciso. A única 

dificuldade era que Alice não fazia a menor ideia de como colocá-lo em prática. Enquanto 
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olhava a sua volta entre as árvores com inquietação, um latidinho seco bem acima de sua 

cabeça fez com que levantasse os olhos correndo. 

 Um cachorrinho enorme a olhava lá de cima com grandes olhos redondos e tentava 

tocá-la esticando timidamente uma de suas patas. 

 “Pobre bichinho!” disse Alice com uma voz carinhosa. Depois tentou com esforço 

assobiar para o cachorrinho; mas, na verdade, sentia um medo terrível da ideia de que ele 

pudesse estar com fome porque, nesse caso, poderia muito bem ser devorada, apesar dos 

agrados. 

 Não sabendo muito bem o que fazer, apanhou um graveto e o estendeu para o 

cachorrinho, que deu um grande pulo no ar, latindo de prazer, e em seguida se lançou sobre o 

objeto para mordê-lo. Alice se esquivou para trás de um grande cardo a fim de evitar ser 

atropelada, mas, assim que ela apareceu do outro lado da planta, o cachorrinho disparou 

novamente na direção do graveto e deu uma cambalhota na pressa de pegá-lo. Então Alice 

(que tinha nitidamente a impressão de estar brincando com um cavalo, e que esperava ser 

pisoteada a qualquer momento) se esquivou de novo para trás do cardo. Nisso, o cachorrinho 

executou uma série de ataques curtos contra o graveto, avançando bem pouco e recuando 

bastante a cada vez, sempre latindo com uma voz rouca. Finalmente ele sentou-se a uma 

distância bem grande, ofegando, com a língua para fora e com os olhos grandes metade 

fechados. 

 Alice julgou que aquela era uma boa chance para se salvar; partiu no mesmo instante e 

correu até ficar esgotada e sem fôlego, e até que o latido do cachorrinho soasse apenas 

muitíssimo fraco ao longe. 

 “Ainda assim, que cachorrinho encantador aquele era!” — disse para si mesma 

enquanto se apoiava em um botão-de-ouro para descansar e se abanava com uma das folhas. 

“Eu teria adorado ensinar-lhe a fazer truques se... se eu pelo menos tivesse o tamanho 

necessário para isso! Ah! Meu Deus! Tinha quase esquecido que preciso crescer! Vejamos... 

como é que posso fazer isso? Acho que eu deveria comer ou beber alguma coisa; mas a 

grande pergunta é: o quê?” 

 A grande pergunta certamente era “o quê?”. Alice olhou as flores e as ervas a sua volta 

sem ver nada que parecesse com a coisa que deveria comer ou beber, dadas as circunstâncias. 

Bem perto erguia-se um cogumelo quase que da mesma altura que ela; depois de ter olhado 

embaixo do cogumelo, atrás do cogumelo e dos dois lados do cogumelo, veio-lhe a ideia de 

que ela poderia da mesma forma olhar o que havia na parte de cima do cogumelo. 
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 Ficou na ponta dos pés, deu uma olhada atenta e seu olhar cruzou-se imediatamente 

com o olhar de uma grande lagarta azul, que estava sentada com os braços cruzados, fumando 

tranquilamente um comprido narguilé sem prestar a menor atenção em Alice ou no que quer 

que fosse. 


