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“Os livros que têm resistido ao tempo são os que 

possuem uma essência de verdade capaz de 

satisfazer a inquietação humana por mais que os 

séculos passem.” 

Cecília Meireles 
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RESUMO 

 

 Traduzir literatura é uma tarefa árdua, principalmente no caso de textos altamente 

polissêmicos. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo explicitar algumas das 

dificuldades e problemas com que se depara um tradutor literário frente aos desafios de uma 

obra altamente artística. Para tanto foram escolhidos os livros Alice no País das Maravilhas 

(1865) e Alice Através do Espelho (1871), escritos por Lewis Carroll (1832-1898): duas 

histórias das mais conhecidas e traduzidas no mundo, que por serem carregadas de referências 

à era vitoriana, jogos sonoros e poemas, trazem sempre dificuldades quando de sua 

transposição para outras línguas. 

Ao longo deste trabalho, esses dois livros terão algumas de suas partes-chave 

analisadas a fim de que se possa ter uma ideia do quão plurissignificativos são, serão 

apresentadas algumas informações sobre o contexto histórico da escritura das narrativas, 

dados sobre a vida do autor e sobre sua psicologia estarão evidenciados e por fim encontrar-

se-á uma sugestão de tradução para o capítulo 4 do Alice no País das Maravilhas, seguida de 

comentários feitos a partir do ponto de vista tradutório, de forma a ilustrar como toda a 

teorização e estudo da obra funcionam na prática. 

 

Palavras-chave: Tradução literária, Alice no País das Maravilhas, Alice Através do Espelho, 

Lewis Carroll, literatura, era vitoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

Translating literature is a difficult task, especially in the case of highly polysemous 

texts. In this sense, this paper has as objective to evidence some of the difficulties and 

problems faced by a literary translator before the challenges of a highly artistic work. To this 

end, the books Alice in Wonderland (1865) and Alice Through the Looking-Glass (1871), 

written by Lewis Carroll (1832-1898), were chosen: two of the best-known and most 

translated stories in the world, which due to their several references to the Victorian era, 

sound-play and poems, always bring difficulties to the translator when rendered into other 

languages. 

Throughout this paper, both of these books will have some of their key parts analysed, 

so it is possible to have an idea of how multi-significant they are, some information about the 

historical context of the writing of the narratives will be presented, data about the writer’s life 

and psychology will be evidenced, and eventually there will be a suggestion of translation to 

the chapter 4 from Alice in Wonderland, followed by comments written from the translator’s 

point of view, so as to illustrate how all the theorizing and study of the books work in practice. 

 

Keywords: Literary translation, Alice in Wonderland, Alice Through the Looking-Glass, 

Lewis Carroll, literature, Victorian era. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Apesar de o objetivo de todo trabalho que se propõe a estudar e analisar uma obra de 

arte aparentar ser esgotar todas as possibilidades de interpretação que os diferentes recursos 

nela empregados abrem margem, é importante salientar que aqui não se tem a pretensão de 

tentar dissecar por completo (nem nada do gênero) os livros Alice no País das Maravilhas 

(1865) e Alice Através do Espelho (1871), escritos por Lewis Carroll (1832-1898). Acreditar 

em uma análise total não passa de ilusão, haja vista que as leituras de um texto, qualquer que 

ele seja, estão sempre se renovando de acordo com o leitor e com a época; assim, novas 

possibilidades de interpretação para obras literárias são trazidas constantemente à luz, 

engrandecendo-as. Este trabalho visa, simplesmente, explicitar a profundidade dos livros 

carrollianos supracitados, fornecer algumas leituras dentre muitas possíveis para alguns dos 

fatos narrados, levar ao leitor informações embasadas (já que há muita especulação infundada 

especialmente em torno da figura do autor) e demonstrar um pouco da dificuldade que toda a 

riqueza (polissemia) existente traz para o tradutor que resolve transpor as Alices para o 

português. 

 A presente monografia é estruturada da seguinte maneira: no primeiro capítulo será 

apresentado um pouco da história do século XIX, data da escritura dos livros, além de dados 

biográficos sobre o autor, Lewis Carroll, a fim de contextualizar o leitor. No segundo capítulo 

constam estudos de alguns dos diversos símbolos populares presentes nas histórias, 

demonstrando assim o potencial literário dos livros. No terceiro e último, encontram-se uma 

introdução teórica rápida com algumas teorias da tradução que colocam em evidência o fazer 

tradutório, duas propostas de tradução para o capítulo 4 de Alice no País das Maravilhas (uma 

direta, feita a partir do texto em inglês, e uma indireta, feita a partir da tradução francesa de 

Jacques Papy) e por fim comentários comparando do ponto de vista do tradutor as duas 

traduções para o português, a tradução francesa e o texto inglês. 

 Os livros Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho foram escolhidos 

devido à sua riqueza literária, à sua profundidade, aos inúmeros e estimulantes enigmas que 

os envolvem dentro e fora do domínio do papel impresso e ao desafio que apresentam aos 

tradutores que resolvem encará-los. Ao contrário do que normalmente acontece, quando 

algumas histórias originalmente para adultos vão aos poucos se tornando literatura infantil 

(como nos casos de Robinson Crusoé, A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20.000 Léguas 

Submarinas etc.), as Alices, escritas pensando-se no público infantil, vêm gradualmente sendo 
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tidas como literatura adulta. Tratam-se de histórias que se disseminaram por todo o mundo e 

estão no imaginário coletivo tanto dos ocidentais como dos orientais; não é à toa que sejam 

possivelmente as obras infantis mais estudadas e analisadas, e isso não só por críticos 

literários. 
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1 O ENIGMÁTICO LEWIS CARROLL, UMA MENININHA CHAMADA  

ALICE E O MORALISMO VITORIANO 

 

1.1 COMO SURGIRAM AS AVENTURAS DE ALICE E QUEM FOI LEWIS 

CARROLL? 

 

Os livros Alice no País das Maravilhas (1865) e Alice Através do Espelho (1871) são 

desde o século XIX, quando foram escritos, não apenas clássicos da literatura inglesa, mas 

clássicos da literatura universal. Há gerações eles encantam crianças, jovens e adultos, e assim 

Alice sai do simples domínio do papel impresso para povoar o imaginário de todos que 

passam a conhecer suas aventuras, tornando-se a personagem um arquétipo do feminismo e da 

pureza, da sagacidade, da curiosidade e do espírito aventureiro infantis. Isso acontece de uma 

forma tal que atualmente grande número de releituras (muito variadas entre si) da personagem 

e das situações narradas nos livros aparecem em qualquer parte do mundo sob a forma de 

ilustrações, filmes, jogos, músicas, animações ou mesmo inseridas em outros livros, não 

necessariamente literários. 

Todo esse sucesso decorre da originalidade e da destreza com que o autor, Lewis 

Carroll, pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), consegue criar histórias 

polissêmicas e de consequente valor literário. Alice no País das Maravilhas e Alice Através do 

Espelho são independentes entre si, porém podem ser vistas como complementares por 

compartilharem muitos elementos e terem mais ou menos a mesma essência. 

Convém salientar que a personagem Alice foi inspirada em uma menininha real, 

chamada Alice Pleasance Liddell1. Diferentemente do que as pessoas influenciadas pela 

famosa animação de Walt Disney2 e pelas ilustrações de Tenniel possam imaginar, a Alice de 

carne e osso, filha do deão do Christ Church, tinha cabelo escuro. Foi para ela que Carroll 

criou o Alice no País das Maravilhas. É interessante ressaltar que ainda que Dodgson 

gostasse muito da menina e tenha tentado homenageá-la, o próprio nome “Alice” nas histórias 

não deve ser interpretado como um mero acaso: derivado do grego “Alétheia” (“ἀλήθεια”), 

ele significa “Verdade”, reforçando a interpretação mais ampla dos livros carrollianos para 

                                                           
1 É interessante atentar na simetria existente entre os nomes “Alice Liddell” e “Lewis Carroll”. O número de 
letras é o mesmo e a relação consoante-vogal também chama a atenção: no primeiro nome, onde em um há 
consoante, no outro há vogal; e no sobrenome, a posição das consoantes e das vogais é a mesma. 
2 Essa versão de Walt Disney é na verdade uma mistura das histórias dos dois livros, apesar de levar o título 
“Alice no País das Maravilhas”. 
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além dos fatos narrados e abrindo todo um escopo de possibilidade de entendimento dos 

diversos enigmas que abundam nas duas obras. 

A ideia para o primeiro livro, aliás, surgiu durante um passeio de barco a 4 de julho de 

1962, em que Alice e suas irmãs pediram para Dodgson, um amigo da família, lhes contar 

uma história. Ele então inventou um embrião oral da narrativa, o qual por sua vez 

transformou-se no Alice's Adventures under Ground, um livro redigido à mão (e já com 

ilustrações, feitas pelo próprio Dodgson) que o autor deu à menina como presente de Natal. 

Algum tempo depois o escritor decide publicar a história, mexe consideravelmente no texto e 

entra em contato com um ilustrador profissional famoso da época, chamado John Tenniel, 

para fazer as ilustrações. Essa publicação é o Alice no País das Maravilhas tal como o 

conhecemos, e a primeira edição foi bancada pelo próprio Dodgson. Ele sempre se preocupou 

com qualidade, por isso cuidava para que o acabamento das edições fosse o melhor possível. 

O sucesso foi enorme já no lançamento, sendo o livro mais vendido, e de lá para cá nunca 

mais deixou de ser reeditado. 

 Dodgson é uma figura bastante enigmática. Da mesma forma como assinava seus 

trabalhos literários com um pseudônimo, há críticas que defendem que sua própria 

personalidade também era dupla: de um lado haveria o lado fortemente racional do Dodgson 

real, um matemático, professor, religioso, homem apegado à normalidade da época e autor de 

livros sobre lógica e matemática; e em oposição, haveria um lado sonhador, o lado Carroll, 

aquele do mundo interior que se abre ao fantástico e que se manifestava nos trabalhos 

literários. 

Também, até hoje se discute se ele era ou não pedófilo, já que só gostava de ficar na 

companhia de menininhas e não se sentia muito confortável com garotos ou adultos. Eram 

muitas as suas amiguinhas, e ele gostava de lhes escrever cartas peculiares, com desenhos ao 

invés de palavras. Várias dessas cartas foram preservadas até hoje, com exceção daquelas 

escritas para Alice, as quais desapareceram todas. Se essa atração por garotas era de cunho 

sexual ou não só temos como especular, pois não há fatos concretos que provem o que quer 

que seja. Ainda quanto a essa polêmica, é curioso notar que Dodgson mantinha um diário, 

mas as páginas que podiam ter alguma informação sobre sua relação com as meninas, bem 

como as páginas que em teoria continham o motivo de os laços com a família da Alice terem 

sido cortados, foram misteriosamente arrancadas após sua morte, talvez por algum membro de 

sua família. E isso levanta algumas suspeitas, pois o que é que poderia haver ali para que 

fossem arrancadas? Será que era algo comprometedor? Que fim teriam levado as cartas 

escritas para Alice e o que haveria nelas? 
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 Dodgson tinha afeição pela lógica, por escrever e por meninas, e tinha como hobby a 

fotografia (à época uma novidade). Gostava de fotografar suas amiguinhas, fazendo por vezes 

até nus, mas tudo sempre com o consentimento das famílias e das próprias meninas. Esses nus, 

vale frisar, não têm nada de erótico, são apenas ensaios artísticos. E aí destaca-se outro traço 

importante da personalidade de Carroll: ele sempre foi muito nostálgico e inclusive escreveu 

poemas dizendo que gostaria de voltar a ser criança e que trocaria tudo por ser jovem de novo. 

E o que é que há de mais nostálgico do que a própria arte da fotografia? Fotografar nada mais 

é do que “congelar” alguma coisa em um determinado espaço e tempo. Dessa maneira, 

Carroll poderia ter as amiguinhas para sempre imutáveis. Já que é impossível não crescer, ao 

menos a juventude e a inocência delas estariam para sempre preservadas nos retratos, 

reificadas, uma réplica vulgar da essência. Meninas presas porém ausentes. 

 Outra peculiaridade interessante é que Carroll tinha uma coleção de bonecas, que 

alguns dizem servir para “atrair” as meninas. Mas se isso for analisado com mais calma, pode-

se perceber que, psicologicamente falando, talvez o que aconteça nesse caso seja o mesmo 

que acontece no da fotografia, isto é, uma maneira consciente ou não que o autor encontrou de 

amenizar a nostalgia que havia dentro de si. Basta parar para pensar na semelhança entre 

bonecas e a imagem feminina (analogia que aliás é feita desde a antiguidade). Dodgson talvez 

tivesse o sonho de possuir uma menininha que nunca envelhecesse. A dedicação em escrever 

histórias nonsense para crianças, aliás, talvez tivesse como fim estabelecer um contato com o 

mundo infantil, que ele tanto admirava. 

 Com o tempo, a nostalgia de Carroll cresce e isso se reflete nas suas obras literárias. 

Por exemplo, ao compararmos o Alice no País das Maravilhas com o Alice Através do 

Espelho, notaremos que no segundo, escrito seis anos mais tarde, Alice sofre um tipo de 

crueldade sutil que diverge do tom do primeiro livro e que a personagem também passa por 

acontecimentos melancólicos impensáveis no contexto de sua primeira aventura, como por 

exemplo no capítulo cinco: 

 

Assim deixou-se o barco seguir pelo ribeirão ao seu bel-prazer, até que deslizou 
suavemente para o meio dos juncos oscilantes. Então as manguinhas foram 
cuidadosamente arregaçadas, e os bracinhos mergulhados até os cotovelos para pegar 
os juncos bem mais abaixo antes de quebrá-los... e por algum tempo a Ovelha e seu 
tricô sumiram da cabeça de Alice, enquanto ela se debruçava sobre a borda do barco, 
só as pontas dos cabelos emaranhados mergulhando na água... e, com olhos faiscantes 
e sôfregos, apanhava feixe após feixe dos encantadores juncos perfumados. 
“Espero que o barco não vire!” disse para si mesma. “Oh, que lindo é aquele. Só que 
não consegui alcançá-lo.” E certamente parecia um pouco enervante (“quase como se 
fosse de propósito”, ela pensou) que, embora conseguisse colher quantidades de lindos 



14 

 

juncos à medida que o bote deslizava, houvesse sempre um mais lindo que não podia 
alcançar. 
“Os mais bonitos estão sempre mais longe!” disse por fim, com um suspiro ante a 
teimosia dos juncos em crescerem tão afastados, enquanto, faces afogueadas e cabelo 
e mãos pingando, tentava voltar a seu lugar e começava a arrumar seus recém-
descobertos tesouros. 
Que lhe importava naquele momento que os juncos tivessem começado a murchar e a 
perder seu perfume e beleza, desde o momento em que os colhera? Até juncos 
perfumados reais, como você sabe, duram só por pouco tempo... e esses, sendo juncos 
de sonho, derretiam quase como neve enquanto repousavam em feixes aos pés dela... 
mas Alice mal percebeu isso, tantas outras coisas curiosas tinha para pensar. 
(CARROLL, 2002, p.58) 

 

Seriam os juncos uma metáfora para a efemeridade da beleza das crianças de que Carroll 

gostava, ou mais além, para a fugacidade de todo tipo de beleza? 

 A vida de Dodgson sempre foi envolta em muito mistério. Foram vários os biógrafos e 

comentadores de suas obras que se propuseram a tentar desvendar os inúmeros enigmas e 

lacunas que envolvem criador e obras. De uma forma ou de outra, é disso que é feita a boa 

literatura: de releituras sempre novas e atualizadas e de, por vezes, dados biográficos que 

instigam a curiosidade das mentes curiosas. 

 

1.2  A EDUCAÇÃO VITORIANA E ALICE3 

 

 Durante o século XIX, os contos de fadas foram fortemente criticados por não 

ensinarem nada específico e por não conterem valores cristãos, sendo malvista a própria 

presença do elemento fantástico nas histórias. Acreditava-se que os livros infantis deveriam 

ter conteúdo educacional, e assim, em 1840, os contos clássicos passam a ser reformulados e 

refinados de acordo com a nova postura moralizante. Nas décadas de 1840 e 1850, além da 

reescrita, muitos contos de fadas novos são criados, entretanto tratam-se de histórias fracas e 

sem originalidade. 

 E é nesse contexto que, em 1865, o livro Alice no País das Maravilhas é lançado, 

seguido seis anos depois pelo Alice Através do Espelho. Contudo, diferentemente das outras 

várias histórias infantis escritas à época, a devoção, o moralismo e o cunho didático não se 

fazem presentes nas obras de Carroll. Ainda assim, as Alices foram muito bem recebidas pela 

crítica e pelo público, sobreviveram ao tempo e suas aventuras são hoje das mais traduzidas e 

lidas no mundo. Por quê? 

                                                           
3
 Esta seção é baseada em grande parte nos artigos Fairy Tales with a Purpose e Fairy Tales for Pleasure, de 

Gillian Avery, integrantes do livro Alice in Wonderland - A Norton Critical Edition (CARROLL, Lewis. Edição 
de Donald J. Gray. 2. ed. Nova York: W. W. Norton & Company, 1989.) 
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 Para alguns, especialmente para as crianças, o que encanta nas aventuras de Alice é o 

fantástico (as mudanças de tamanho, os animais que falam, os acontecimentos 

imprevisíveis...), e para outros, é a lógica usada por Carroll para desenvolver as idéias, 

incluindo aí a habilidade do autor na escolha das palavras para criar, dentre outros, piadas, 

ironias e sensações diversas. Mas talvez o que mais faz com que os leitores se identifiquem é 

a forma como o nonsense é colocado em oposição à rotina diária e enfadonha da escola. 

Seja no País das Maravilhas ou no mundo do outro lado do espelho, Alice é 

constantemente lembrada de coisas que aprendeu, mas sempre de maneira distorcida, o que 

faz com que tais coisas fiquem sem sentido. Por exemplo, os versos moralizantes que as 

crianças tinham que decorar nas escolas são ironizados na forma de paródias; fatos históricos 

sobre os anglo-saxões são repetidos pelo Rato como as coisas mais “secas” que ele conhece; a 

personagem Duquesa, que tem o hábito de encontrar uma moral irrelevante e absurda em tudo, 

é um escárnio contra se querer moralizar todas as histórias infantis; as matérias que a 

Tartaruga Falsa diz ter estudado na escola são uma crítica clara ao sistema de ensino; o final 

do Através do Espelho, em que Alice sacode a Rainha Vermelha, a essência concentrada de 

toda governanta (ela gosta de dar a todo momento instruções rápidas de etiqueta), também é 

bastante sugestivo; dentre outras muitas passagens satíricas. 

Assim, pode-se ver como os dois livros de Alice vêm numa direção contrária às 

tendências moralizantes da época. Tratando tudo com bom humor e nonsense, Carroll reduz 

as dificuldades do dia-a-dia infantil de algo assustador para uma realidade tolerável. Ainda 

que Alice seja questionada e maltratada por outros personagens, o controle final é dela, e com 

isso o leitor se identifica e percebe que não é apenas um sujeito passivo dentro do mundo em 

que vive. 
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2 ESTUDO DE ALGUNS SÍMBOLOS DOS LIVROS 

 

2.1 AFINAL, POR QUE UM CORVO SE PARECE COM UMA 

ESCRIVANINHA? - ALICE E O OCULTISMO 

 

Logo em uma de suas primeiras falas, o Chapeleiro lança aleatoriamente este enigma, 

que até hoje é motivo de mistério e objeto de teorias diversas: “Why is a raven like a writing-

desk?” [“Por que um corvo se parece com uma escrivaninha?”] O próprio Carroll escreveu 

no prefácio da edição de 1896 que originalmente essa charada não tinha resposta, mas que 

após ser frequentemente questionado se seria possível imaginar alguma solução, pensara em 

algo apropriado: “Because it can produce a few notes, tho they are very flat; and it is nevar put 

with the wrong end in front.” [“Porque pode produzir algumas notas, embora sejam muito 

chatas; e nunca é posto de trás para frente!” (CARROLL, 2002, p.69)] Há duas brincadeiras 

na resposta em inglês que infelizmente se perdem com a tradução. A primeira está em o autor 

ter usado o adjetivo “flat” para caracterizar “notes”, criando assim uma ambiguidade: “flat 

notes” em português pode ser tanto “notas chatas” como também “notas desafinadas” (ou 

mesmo “notas bemóis”), aludindo ao crocitar dos corvos; a segunda está entre as palavras 

“never” (“nunca”) e, como Carroll escolheu grafar, “nevar”, “raven” (“corvo”) de trás para 

frente. 

Ao afirmar que em um primeiro momento a adivinhação não tinha resposta alguma, 

Carroll implicitamente quer dizer que o intuito era justamente criar uma pergunta nonsense 

(sem sentido), algo que propositadamente não tivesse solução. Dessa forma, e também devido 

à repentinidade com que o Chapeleiro faz a pergunta e ao contexto da enunciação, uma das 

interpretações possíveis para o enigma é a de que ele ilustra como o mundo adulto pode 

parecer confuso e incoerente para uma criança, além de obviamente estar lá para ajudar na 

constituição do clima de loucura do livro. O comentário de Alice um pouco adiante de que o 

tempo poderia ser usado de uma forma melhor do que sendo gasto com adivinhações que não 

têm resposta pode então ser lido como uma crítica mais abrangente aos adultos. 

Mas como diz Fernando Pessoa, “O poeta é um fingidor”, e por isso não se pode 

acreditar cegamente no que dizem os autores literários. Bom escritor de literatura não faz nada 

gratuitamente, e na certa um esteta do nível de Carroll não associaria a imagem do corvo à da 

escrivaninha sem ter nenhuma intenção por trás dessa aproximação. 
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Conforme bem lembrado por Conner (2010) em um post para o blogue Aeon Byte 

Gnostic Radio, Carroll acreditava na percepção extra-sensorial (PES), na psicocinese e era 

adepto do ocultismo, chegando inclusive a inserir esses elementos nas Alices. Por exemplo, 

em Alice no País das Maravilhas a Lagarta lê a mente de Alice, e no primeiro capítulo de 

Através do Espelho, Alice, invisível aos olhos dos habitantes da casa do espelho, escreve no 

bloco de notas do pequenino Rei Branco controlando o lápis que ele então segurava. Esse 

segundo episódio remete à escrita automática, que vem a ser o uso da mão de um médium por 

parte de um espírito para escrever mensagens. Ainda segundo Conner, os corvos são tidos 

como mensageiros dos mortos, e a escrita automática, que acontece em uma mesa, também é 

uma forma de comunicação com o além; logo, aí estaria a ligação entre um corvo e uma 

escrivaninha. Vendo as coisas por essa perspectiva, temos uma resposta muito interessante 

(dentre várias outras possíveis) para o enigma do Chapeleiro. 

 

2.2 UM GATO DE SORRISO LUNAR 

 

 Alice encontra ao longo de sua jornada pelo País das Maravilhas uma série de animais 

antropomórficos, os quais assumem um comportamento ambivalente: como salienta Empson 

(2002, p.597), quando a garota está pequena esses seres se mostram amistosos, ainda que 

infantilmente francos, e quando Alice está grande (sugerindo adulta) eles são sempre 

contrários a ela e/ou contestados por ela. O modo como tais animais pensam e agem e o tom 

professoral em que conversam e dão ordens visam esconder a sua infantilidade intrínseca, 

criando no leitor uma falsa impressão de que eles são os adultos enquanto Alice é a criança 

ingênua. 

Contudo, entre esses animais há um que assume um etos diferenciado e proeminente, e 

será o único personagem com quem Alice criará um vínculo mais profundo, a saber, o Gato 

de Cheshire4 . Apesar de ter “garras muito longas e um número enorme de dentes” 

(CARROLL, 2002, p.62), Alice sente-se bastante à vontade na presença do Gato, chegando 

inclusive a chamá-lo de amigo5: 

 

“Com quem está falando?” indagou o Rei, aproximando-se de Alice e olhando para a 
cabeça do Gato com muita curiosidade. 

                                                           
4 Em português também conhecido como Gato que Ri, Gato Risonho ou Gato Listrado. 
5 É curioso notar que em Alice Através do Espelho quem fará as vezes de amigo da Alice será o Cavaleiro 
Branco, personagem que, dentre outras possibilidades, pode ser lido como uma representação do próprio Carroll. 
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“É um amigo meu... um Gato de Cheshire”, disse Alice. “Permita-me que lhe 
apresente.” (ibidem, p.84) 

 

Mas por que é justamente com ele que Alice mais se identifica? E por que ele é tão 

ponderado? Por que ele aparece e desaparece? Por que Cheshire? Por que ele está sempre 

rindo? Por que o sorriso dele é tão sugestivo? Por quê? 

O País das Maravilhas é um sonho, o que fica claro no último capítulo. É possível 

então entender cada um dos personagens nonsense como manifestações inconscientes tanto de 

características da personalidade de Alice como de elementos com que ela convive na 

sociedade vitoriana e que influenciam seu Eu. Assim, o Gato de Cheshire poderia muito bem 

ser uma representação onírica da gata Dinah, o que já explica em partes a aproximação dos 

dois. Também, o Gato parece ser a única figura além da própria Alice a englobar os outros 

personagens, sendo uma espécie de alter ego mais sábio da protagonista; mais sábio 

justamente por ele ser ciente de sua própria loucura, peculiaridade importante que o diferencia 

de todos na história. E ao dizer a Alice que ela está no País das Maravilhas por ser louca, o 

Gato talvez esteja respondendo também à pergunta “Quem sou eu?”6, central na obra, ainda 

que a garota não possa aceitar ser insana e permaneça num silêncio sugestivo quanto a isso. 

O Gato parece partilhar do mesmo tipo de inteligência e do mesmo espírito 

independente que Alice, além de estar em perfeito equilíbrio com as fúrias interior (inerente a 

ele) e exterior (imposta pelo meio). Tanto gato como criança podem alhear-se do mundo e 

encontrar abrigo em um microcosmo interno e particular, o que é simbolizado de um lado pela 

habilidade de aparecer e desaparecer e do outro lado pelo próprio País das Maravilhas, que 

nada mais é do que a psique de Alice. Empson analisa o tópico da seguinte maneira: 

 

O célebre gato é um símbolo imediato desse ideal de distanciamento intelectual; todos 
os gatos são distanciados, e desde que este sorri, é um observador divertido. Pode 
desaparecer, porque pode alhear-se do seu meio e refugiar-se num mundo interior mais 
interessante; aparece somente como cabeça, porque é quase uma inteligência 
desencarnada, e apenas como um sorriso, porque é capaz de impor uma atmosfera sem 
estar presente. (...) é indecapitável, porque sua alma não pode ser assassinada (...) 
(2002, p.603) 

 

Ademais, conforme aponta Martin Gardner (CARROLL, 2002, p.58), a expressão 

idiomática inglesa “sorrir como um gato de Cheshire” [“ grin like a Cheshire cat”], usada para 

designar alguém que mostra os dentes e a gengiva quando ri, era corrente no tempo de Carroll. 

                                                           
6 À guisa de comparação, Alice Através do Espelho gira menos em torno dessa questão da identidade, tendo 
como motivo central a pergunta “De quem é o sonho?” 
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Segundo o comentarista, há duas principais hipóteses sobre sua origem: uma delas diz 

respeito ao fato de os queijos de Cheshire (o condado onde Carroll nasceu) serem moldados, à 

época, na forma de gatos sorrindo, criando assim uma fantasia de que o gato de queijo poderia 

comer o rato que iria comer o queijo; a outra hipótese advém da pintura malfeita das tabuletas 

de hospedarias de Cheshire, em que os leões rugindo mais pareciam gatos sorridentes (o leão 

é o animal símbolo da Inglaterra). Tendo em mente a primeira hipótese, encontramos mais 

uma explicação para a habilidade do Gato de desaparecer: era costume começar a comer o tal 

queijo zoomórfico pelo rabo até se chegar à cabeça, assim como acontece com o personagem 

de Carroll, que ora materializa-se apenas como uma cabeça sem corpo, e ora começa a 

desvanecer pelo rabo, deixando por último seu sorriso. 

Convém ressaltar a semelhança desse “sorriso sem gato”, como Alice chama, com a 

Lua, o que também é sugestivo. De acordo com o dicionário de símbolos de Chevalier e 

Gheerbrant,  

 

A Lua é um símbolo do conhecimento indireto, discursivo, progressivo, frio. A Lua, 
astro das noites, evoca metaforicamente a beleza e também a luz na imensidade 
tenebrosa. Mas, como essa luz não é mais que um reflexo da luz do Sol, a Lua é 
apenas o símbolo do conhecimento por reflexo, isto é, do conhecimento teórico, 
conceptual, racional; é nesse ponto que é ligada ao simbolismo da coruja. (2009, 
p.562) 

 

Isso vai ao encontro do que foi dito sobre a inteligência do Gato, além de ter também um certo 

apelo carrolliano no que tange ao conhecimento racional, de que o personagem também 

demonstra ser dotado sobretudo quando responde a Alice (naquela célebre frase) que se ela 

não sabe aonde quer ir, qualquer caminho lhe servirá7. O verbete prossegue com uma análise 

vasta, da qual pode-se destacar o seguinte: 

 

A Lua, cujo disco aparente é do mesmo tamanho do Sol, tem na astrologia um papel 
especialmente importante. Simboliza o princípio passivo, mas fecundo, a noite, a 
umidade, o subconsciente, a imaginação, o psiquismo, o sonho, a receptividade, a 
mulher e tudo que é instável, transitório e influenciável, por analogia com seu papel de 
refletor da luz solar. (ibidem, p.564) 

 

Ora, isso resume o que foi dito até aqui. O excerto encaixa-se perfeitamente no que expôs-se 

sobre inteligência infantil, sonho e inconsciente, bem como também no que diz respeito à 

problemática do devir, onipresente nas Alices. 
                                                           
7  Essa frase do Gato, talvez a mais citada dos livros, traz uma ideia de livre-arbítrio oposta àquela de 
predestinação contida no Alice Através do Espelho, em que a estrutura do jogo de xadrez remete a uma mão 
invisível que controla o fado dos personagens-peça. 
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 Não é à toa que o Gato de Cheshire é um dos personagens mais famosos dos livros, 

ficando atrás provavelmente apenas da própria Alice no quesito popularidade. Apesar de 

aparecer relativamente pouco, trata-se de uma figura que marca o leitor, consciente e 

inconscientemente, e cujo mistério encanta e atrai, assim como a Lua. 

 

2.3 O LEÃO, O UNICÓRNIO E O REI JAIME I, QUE ANTES ERA 

JAIME VI 

 

Em algumas ocasiões ao longo das Alices, Carroll desenvolve incidentes de canções 

infantis conhecidas. É o caso dos episódios do Humpty Dumpty, de Tweedledum e 

Tweedledee, do Valete de Copas e do Leão e do Unicórnio, por exemplo. Pela alegoria 

política e histórica que encerra, falar-se-á no presente momento especificamente sobre este 

último. 

O leão é historicamente o símbolo da Inglaterra, assim como o unicórnio representa a 

Escócia. Durante o capítulo 7 de Alice Através do Espelho, esses dois animais são retratados 

lutando pela coroa real, aludindo não só à rivalidade milenar existente entre eles como 

também a uma nursery rhyme famosa surgida provavelmente no início do século XVII, 

chamada The Lion and the Unicorn: 

 

 O Leão e o Unicórnio pela real coroa pelejaram: 
 Deram um belo espetáculo para todos que assistiram. 

Com pão branco, preto e bolo de passas os regalaram. 
Até que, cansados, a toque de tambor os expulsaram. (CARROLL, 2002, p. 217) 

 

Aqui vemos as figuras do unicórnio e do leão sendo usadas para ilustrar a disputa 

política entre Inglaterra e Escócia, a qual resultou na união dos dois países, na coroação do 

Rei Jaime VI da Escócia como Rei Jaime I da Inglaterra e em um novo brasão britânico, com 

ambos os animais como suporte das armas régias. 

 

2.4 HUMPTY DUMPTY, O SABE-TUDO PROSOPAGNÓSTICO 

 

Humpty Dumpty é um dos personagens mais conhecidos de Alice Através do Espelho. 

Ele é um ovo antropomórfico, filólogo e especialista em questões linguísticas, um ser 

extremamente orgulhoso e péssimo em matemática. Para ele e seu raciocínio invertido, as 

palavras comuns significam o que quer que ele queira, enquanto nomes próprios devem ter 
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significação geral. Conforme sugere Sebastião Uchoa Leite no texto “O que a tartaruga disse a 

Lewis Carroll” (idem, 1980, pp.7-31), Humpty Dumpty faz uso de um nonsense lógico para 

justificar seus pontos de vista, nonsense esse diferente daquele presente ao longo do livro 

Alice no País das Maravilhas, por sua vez desvairado. 

Originalmente, o personagem provém de uma cantiga infantil popular à época 

vitoriana: 

 

Humpty Dumpty num muro se aboletou, 
  Humpty Dumpty lá de cima despencou. 
  Todos os cavalos e os homens do Rei a arfar 
  Não conseguiram de novo lá para cima o içar. (idem, 2002, p.200) 
 

Ele é com frequência interpretado como o grande ovo cósmico cuja queda simboliza a queda 

de Lúcifer e do próprio homem. Em Finnegans Wake, do irlandês James Joyce, Humpty 

Dumpty é, nessa linha de raciocínio, um dos símbolos essenciais da obra, por exemplo. No 

contexto do livro de Carroll, uma outra interpretação possível (e óbvia) para o personagem 

seria enxergá-lo como uma sátira aos intelectuais pedantes que existiam à época e que 

continuam existindo até hoje. 

 O nome “Humpty Dumpty” é composto por um jogo de sons interessante, algo 

apropriado ao gosto de Carroll: o autor frequentemente escolhe usar palavras mais por sua 

dimensão lúdica, por sua sonoridade (significante), do que propriamente por seu sentido 

(significado). É interessante notar ainda que, em inglês, “Humpty-Dumpty” é uma expressão 

usada para ofender alguém de “baixinho e gordo” (ibidem, p.199). 

Humpty Dumpty é quem, ao seu modo, dá sentido ao nonsense presente no mundo 

além do espelho, explicando a Alice o que querem dizer algumas das palavras “difíceis” 

presentes no “The Jabberwocky”8, um dos mais importantes poemas nonsense já escritos em 

língua inglesa e que ainda hoje é alvo de teorias e discussões diversas. Na verdade, tais 

palavras são o que chamamos de “palavras-valise” (“portmanteau words”, em inglês): trata-se 

de vocábulos inventados por meio da junção de partes do significante de mais de uma palavra 

a fim de se formar um só termo que, como uma mala, carrega igualmente mais de um 

significado. As “palavras-valise”, aliás, são um exemplo de como Carroll brinca com a língua 

para criar efeitos. As explicações de Humpty Dumpty, além de possibilitarem ao leitor 

entender do que se trata o “The Jabberwocky”, do ponto de vista do tradutor tornam-se 

também uma ótima oportunidade para justificar algumas das escolhas tradutórias feitas na 
                                                           
8  Em português esse título foi traduzido de diversas formas: “Jaguadarte”, “Pargarávio”, “Tagarelão”, 
“Algaravião”, “Blablassauro”, “Bestialógico”, etc. 



22 

 

tradução do complicado poema, tarefa essa que exige um esforço tão grande quanto o do 

guerreiro que nos versos decapita a perigosa criatura. 

 Ao fim de seu encontro com Alice, Humpty Dumpty se despede dizendo: 

 

‒ Não vou poder reconhecê-la, se nos encontrarmos outra vez ‒ respondeu Humpty 
Dumpty em tom desgostoso, enquanto lhe estendia um dos seus dedos para ela apertar. 
‒ Você é tão exatamente igual a todo mundo. 
‒ Em geral, é pelo rosto que se reconhece as pessoas ‒ observou Alice em tom 
pensativo. 
‒ É disso mesmo que estou me queixando ‒ explicou Humpty Dumpty. ‒ Sua cara é 
tão igual à de todo mundo... tem dois olhos (marcando o lugar dos olhos no ar com o 
dedo), o nariz está no meio, a boca em baixo. É sempre a mesma coisa. Agora, se você 
tivesse os dois olhos do mesmo lado do nariz, por exemplo... ou a boca em cima... 
(ibidem, p.200) 
 

Conforme ressalta Maurício Horta em artigo para a revista “Superinteressante” (2011), 

curiosamente temos aqui a descrição de uma desordem neurológica chamada prosopagnosia, 

ainda desconhecida à época em que Carroll viveu (ela foi descoberta só bem depois, em 1944, 

durante a 2ª Guerra Mundial). O prosopagnóstico consegue “reconhecer objetos, mas é 

incapaz de diferenciar rostos. Isso porque a face é processada em áreas específicas do cérebro, 

lesionada nos prosopagnósticos.” (HORTA, 2011, p.18) A saída para conseguir reconhecer 

alguém em meio a outras pessoas é guiar-se seja pela roupa, pelo modo de andar ou pela 

presença de cicatrizes na face, por exemplo. A prosopagnosia é uma agnosia visual 

associativa que pode decorrer de um acidente, mas que comumente é algo já inato. 

 Tanto Alice no País das Maravilhas como Alice Através do Espelho são livros deveras 

profundos, divertidos e de grande qualidade. As leituras que deles fazemos evoluem conforme 

o tempo passa, novas descobertas são feitas e a sociedade se modifica. É isso o que se espera 

da boa literatura e o que foi comprovado até aqui. Como diz Nicolau Sevcenko, um dos 

tradutores de Alice, “Alice ainda é e sempre será a melhor lição de ética, de irreverência e de 

inconformismo, tanto para crianças quanto para adultos.” 
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3 TRADUÇÃO E AS ALICES 

 

3.1 UM PANORAMA SOBRE ALGUMAS TEORIAS DA TRADUÇÃO 

 

Primeiramente, comecemos esta abordagem rápida definindo o que é tradução. O 

verbo “traduzir” vem do latim “traducere”, que significa “conduzir ou fazer passar de um lado 

para outro” (CAMPOS, 2004, p.7); e é justamente disso que se trata a tradução: é a 

transposição de um texto de uma língua, chamada língua-fonte, língua de partida ou língua de 

origem, para outra, chamada língua-alvo, língua de chegada, língua-meta ou língua-termo. 

Quando se traduz de uma língua estrangeira para o português, diz-se estar fazendo uma 

tradução, e quando se está traduzindo do português para uma língua estrangeira, diz-se estar 

fazendo uma versão. Ainda, a transposição de textos orais chama-se “interpretação”, e o 

profissional responsável por ela chama-se “intérprete”. 

Contudo, é necessário ter cuidado, pois ao mesmo tempo em que cada língua é um 

código (sistema) com particularidades e leis intrínsecas, as línguas refletem também toda uma 

visão de mundo, toda uma ideologia, que influenciará os seus falantes. E é por isso que, para 

uma tradução ser boa, não basta que ela tenha uma correspondência palavra por palavra com o 

texto-fonte; é necessário que o tradutor recrie da melhor forma possível as sensações, efeitos e 

mensagens do original. Dessa maneira, a tradução será por sua vez um novo original que 

existe no lugar do texto estrangeiro enquanto imagem dele, e não como uma mera cópia. Há 

quem diga, inclusive, que justamente por cada língua ser tão única, a tradução é um ato 

sempre impossível, ainda que necessário. 

Há várias teorias da tradução, porém ressaltaremos no presente trabalho algumas 

especificidades das de Vinay e Darbelnet, Antoine Berman e Mário Laranjeira. Comecemos 

pela clássica tipologia de Vinay e Darbelnet (1977), que divide os procedimentos técnicos 

tradutórios em dois eixos, o da tradução direta e o da tradução oblíqua. De acordo com 

Marilei Jorge: 

 

No caso da tradução direta, existe uma correspondência de forma. Nesse caso podem 
ocorrer: 
▪ o empréstimo: cópia do elemento como aparece no original, pela ausência de um 
equivalente na língua de chegada, ou por seu emprego ser corrente entre os falantes da 
LC [língua de chegada], como por exemplo mouse ou hot-dog. Pode-se dizer que, 
nesse caso, não houve tradução; 
▪ o decalque: reprodução aproximada do termo, na língua de chegada, como ocorreu 
com “quebra-luz”, do francês abat-jour; 
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▪ a tradução literal: em que se traduz palavra por palavra: Conseil d’État, Counsil of 
State, Conselho de Estado; 
Na tradução oblíqua, ou não-literal, não há correspondência formal, pois utilizam-se 
recursos literais ou sintáticos diferentes dos empregados no texto original. Podemos 
ter: 
▪ a transposição: quando há inversão ou troca da categoria gramatical empregada nas 
duas línguas: Défense d’entrer / Entrada proibida; 
▪ a modulação: quando há uma mudança do ponto de vista, ou do foco da expressão da 
mensagem nas duas línguas: 
Mes moyens de vivre étaient modestes (viver) 
Meus meios de subsistência eram modestos 
▪ a equivalência: quando são empregadas estruturas totalmente diversas para se obter 
um mesmo resultado final: 
On lês achette pour une bouchée de pain / Compram-se a preço de banana 
Ça se vend comme dês petits pains / Vendem como água 
▪ a adaptação: quando se emprega uma outra situação que seria passível de ocorrer 
naquele momento, por se tratar de hábitos culturais diferentes. Por exemplo, o 
personagem francês “praticava rugby”, passa para “praticava futebol”, que seria um 
esporte de importância correspondente praticado no Brasil. (1999, p.87-88) 

 

 Antoine Berman (1990), por sua vez, se preocupa mais com a questão da retradução. 

Para ele, retradução pode ser tanto uma tradução indireta, isso é, quando se traduz a partir de 

uma outra tradução, como também uma nova tradução de algum texto que já fora 

anteriormente traduzido em uma determinada língua-cultura; o teórico pende mais para a 

segunda dessas definições, e será dela que falaremos em seguida. 

Para Berman, o que caracteriza uma retradução é o fato de ela poder vir a se tornar 

uma obra-prima (uma “grande tradução”) por se alimentar não só do texto de partida como 

também das primeiras traduções, privilegiando-se assim com um discurso historicizado. 

Segundo ele, a retradução é uma volta ao texto-fonte, sendo mais fiel ao texto e à cultura 

estrangeiros, revelando o caráter natural da obra traduzida e consequentemente indo além da 

primeira tradução em questão de grandeza. Berman também defende que basta que alguma 

obra de um determinado autor já tenha sido traduzida para uma determinada língua para que 

as traduções das suas outras obras já entrem no campo da retradução. Contudo, diz que 

embora o texto-fonte seja “aberto” e não envelheça, as traduções são “fechadas em si” e 

envelhecem justamente por serem reflexo do pensamento de uma determinada época. 

Berman cunha também alguns conceitos úteis: “abundância” (copía), "pulsão 

tradutória", "insuficiência", kairos e "forças anti-tradutórias". “Abundância” (copía) é a 

compensação, na transposição de uma língua para outra, de uma perda, e advém da 

exploração do potencial das línguas envolvidas no ato tradutório. “Pulsão tradutória” seria a 

forte vontade de traduzir que toma o tradutor e o motiva. A “insuficiência” refere-se ao fato 

de a qualidade da tradução estar abaixo da qualidade do texto que a originou; assim, uma 
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tradução “insuficiente” é uma tradução aquém das expectativas, levando em conta o texto-

fonte. Kairos é o momento oportuno (Oportunidade) para que alguma coisa aconteça e dê 

certo. E finalmente, “forças anti-tradutórias” são a resistência e o despreparo de uma cultura 

para a recepção de uma tradução. Esses aspectos todos estariam, para o teórico, sempre 

presentes nos contextos de todas as traduções. 

Agora tomemos um autor que teoriza especificamente sobre tradução de literatura. 

Mário Laranjeira em seu livro “Poética da tradução” (2003) discute somente a questão da 

tradução literária, focando na tradução de poesia. O teórico sugere a concepção de uma linha 

imaginária que perpasse pelo discurso menos poético até chegar ao mais poético, e propõe que 

todos os textos existentes encaixar-se-iam em algum ponto dessa linha. Assim, temos em um 

extremo textos puramente informativos (como sinalizações de trânsito e placas com nomes de 

ruas), os quais visam a maior objetividade possível, e a poesia, o gênero com maior grau de 

poeticidade, subjetividade e lirismo, no outro extremo; em algum lugar no meio da linha 

estariam gêneros como o discurso publicitário, a crônica, o conto e o romance, por exemplo. 

Mário sugere também que quanto maior o grau de poeticidade de um texto, mais difícil é a 

sua transposição de uma língua para outra, justamente por conta dos muitos efeitos de sentido 

e plurissignificação em jogo. 

 Dentre os vários outros conceitos sobre os quais Mário disserta, gostaríamos de 

destacar um em especial, o de signo duplo: “Michael Riffaterre define o “signo duplo” ou 

“ponto nodal” como “uma palavra (ou sintagma) situada na intersecção de duas sequências de 

associações semânticas ou formais, [...] palavra que liga cadeias associativas que correm 

paralelamente numa frase”.” (LARANJEIRA, 2003, p.58). E é justamente isso que confere 

polissemia ao texto literário, transformando a palavra em um objeto artístico. É em signos 

duplos que se baseiam os textos literários, e caso um tradutor não consiga dar conta de 

transpô-los, o traço distintivo do texto em que está trabalhando pode facilmente se perder, e a 

prosa artística, se tornar chã. 

Laranjeira defende, ainda, que todo elemento distintivo em um texto e que nele for 

essencial e fundamental deve ser preservado da melhor maneira possível na tradução, para 

que o original não seja descaracterizado e a tradução torne-se, assim, um texto novo com 

relação meramente intertextual para com o primeiro. Por exemplo, no famoso poema “Trem 

de Ferro” do poeta Manuel Bandeira (2009), a sonoridade dos versos é o aspecto essencial 

que dá graça ao texto; se em sua tradução para outra língua o tradutor priorizar apenas a 

tradução do significado das palavras, o texto perderá toda sua cor e não passará de prosa 

colocada em versos. 
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O fenômeno da tradução deve ser entendido, em suma, como um processo de 

constantes decisões interpretativas por parte do tradutor. Conforme defende Lawrence Venuti 

(1998), toda tradução implica uma violência etnocêntrica, já que traduzir é transpor conteúdo 

linguístico de uma língua-cultura para outra língua-cultura diferente, de forma que a tradução 

não soe estranha aos ouvidos do público leitor. E ainda que uma transposição total de valores 

seja impossível, o que realmente importa é o valor cultural, científico, histórico, literário e 

social, dentre outros, que as traduções agregam a uma língua-cultura. Por exemplo, como nós, 

brasileiros, desfrutaríamos de obras francesas, inglesas, russas, japonesas, árabes, alemãs, 

espanholas e afins se não fosse por intermédio de traduções? Teríamos que ter conhecimento 

de diversas línguas se quiséssemos ler determinados textos? Com certeza as perdas seriam 

inestimáveis. 

 

3.2 ALICE EM PORTUGUÊS BRASILEIRO - QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 

TRADUÇÕES? 

 

É importante ressaltar que nesta seção as palavras “tradução”, “adaptação”, “versão” e 

relacionadas serão empregadas mais ou menos como sinônimas para evitar entrar em 

discussões demasiado técnicas e filosóficas que por ora não vêm ao caso. O que será 

apresentado é um panorama das principais traduções para o português de Alice no País das 

Maravilhas e de Alice Através do Espelho. 

Dentre as diversas opções disponíveis, há três que chamam atenção por sua qualidade 

diferenciada, sendo inclusive usadas em muitos estudos das áreas de Tradução e de Literatura: 

as de Sebastião Uchoa Leite (CARROLL, 1980), Nicolau Sevcenko (idem, 2009) e Ana 

Maria Machado (idem, 2000). Façamos uma rápida análise de cada uma. 

Ana Maria Machado traduziu apenas o primeiro livro (Alice no País das Maravilhas) e 

se preocupou em produzir uma adaptação voltada mais para o público infantil, substituindo as 

paródias de poemas e de músicas do livro inglês de 1865 por paródias de poemas e de músicas 

atuais. Através de tais mudanças, ela manteve a intenção do autor de manter uma 

intertextualidade polêmica com textos infantis que fossem conhecidos à época em seu país, 

porém ajustando essa ideia à sociedade brasileira atual e fazendo assim uma tradução 

domesticadora. Vale ressaltar que salvo essas mudanças, a tradutora verteu o livro 

integralmente, assim como todos os outros profissionais aqui citados. 



27 

 

A tradução de Sebastião Uchoa Leite é considerada por muitos a melhor. Ele verteu os 

dois livros e encontrou muitas soluções felizes para os diversos (ênfase no “diversos”) 

desafios tradutórios que a prosa e o verso nonsense de Carroll encerram. Por levar em 

consideração que o leitor seja capaz de reconhecer e interpretar as diversas referências à 

Inglaterra vitoriana e também por conta do nível de linguagem empregado, trata-se de uma 

tradução para o público adulto. 

Em comparação com as outras duas, a versão de Sevcenko é equilibrada, isto é, faz 

uso de uma linguagem ao mesmo tempo simples, sofisticada e artística enquanto contém todas 

as paródias criadas por Carroll, ainda que o tradutor tenha dado uma “enxugada” e eliminado 

certos detalhes muito específicos da Era Vitoriana que causariam estranhamento ao leitor de 

hoje. Ele também traduziu apenas o primeiro livro, e sua adaptação teve o mérito de ser 

escolhida pelo Instituto de Cegos do Brasil para ser transcrita em braile. 

Há também uma outra edição muito boa, traduzida por Maria Luiza X. de A. Borges 

(idem, 2002) e enriquecida com ótimos comentários escritos por Martin Gardner. Essa 

tradução não foi citada anteriormente porque (ao menos ainda) não goza do mesmo status que 

as supracitadas. Entretanto figura aqui devido à qualidade dos comentários, que ajudam em 

muito na interpretação das histórias. 

Essas traduções todas têm grande valor e mantêm cada uma a sua maneira o espírito 

carrolliano. Abaixo, apresentamos duas sugestões de tradução para o capítulo 4 de Alice no 

País das Maravilhas com o intuito de explicitar alguns pontos importantes da tradução de 

literatura. 

 

3.3 DUAS PROPOSTAS DE TRADUÇÃO PARA O CAPÍTULO 4 DE ALICE 

NO PAÍS DAS MARAVILHAS 

 

 A seguir, propomos duas sugestões de tradução para o capítulo 4 de Alice no País das 

Maravilhas. A primeira delas é direta, feita a partir do texto em inglês de Lewis Carroll (vale 

ressaltar que os livros já se encontram em domínio público e que fez-se o cotejo da edição 

digital com a edição crítica de Alice da Norton, editada por Donald J. Gray), e a segunda é 

indireta, feita a partir da tradução francesa de Jacques Papy (CARROLL, 2003)9: 

 

 

                                                           
9
 Nos anexos disponibilizamos os dois textos originais que serviram de base para as traduções. 
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3.3.1 Tradução feita a partir do inglês 

 

Capítulo IV 

O Coelho envia Pedro e pedras 

 

Era o Coelho Branco, caminhando a passos curtos e lentos enquanto olhava em volta 

aflito por onde passava, como se tivesse perdido alguma coisa. Alice o ouviu murmurando 

para si mesmo: “A Duquesa! A Duquesa! Ai, minhas patinhas! Ai, meu pelo e meus bigodes! 

Ela vai mandar me executarem, e isso é tão certo quanto furões são furões! Onde é que posso 

ter deixado cair?” Alice adivinhou num instante que o Coelho estava procurando pelo leque e 

pelo par de luvinhas brancas, e então muito amavelmente começou a procurá-los também, 

mas os objetos não estavam em lugar algum: tudo parecia ter mudado desde que a menina 

caíra na lagoa, e o salão, junto com a mesa de vidro e a portinha, desaparecera completamente. 

Não demorou muito o Coelho percebeu Alice vasculhando por todos os cantos e a 

chamou, com um tom irritado: 

— Por Deus, Amélia, o que você está fazendo aqui fora? Corra pra casa agora mesmo 

e me traga um par de luvas e um leque! Rápido, vai! 

Alice ficou tão assustada que saiu correndo imediatamente na direção aonde o Coelho 

estava apontando, sem tentar explicar o engano que ele tinha cometido. 

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

como ficará surpreso quando descobrir quem eu sou! Mas é melhor eu levar-lhe o leque e as 

luvas... isto é, se eu conseguir encontrá-los.” Ao dizer isso, deparou-se com uma casinha bem-

cuidada; na porta, uma placa brilhante de latão com o nome “COELHO B.” gravado. Entrou 

sem bater e subiu as escadas correndo, com muito medo de topar com a verdadeira Amélia e 

ser colocada pra fora antes de ter encontrado o leque e as luvas. 

“Que história esquisita” — Alice disse para si mesma, “essa de receber ordens de um 

coelho! Do jeito que as coisas vão, será Dinah a próxima a ficar mandando em mim!” E 

começou a fantasiar qual tipo de coisa que aconteceria: “ ‘Senhorita Alice! Venha já aqui e 

apronte-se para o seu passeio!’ ‘Num minuto, ama! Mas eu tenho que ficar vigiando esse 

buraco até a Dinah voltar pra que o rato não fuja.’ Só acho” — Alice continuou, “que não 

deixariam Dinah ficar em casa se ela começasse a mandar nas pessoas assim!” 

Enquanto devaneava, Alice tinha entrado num quartinho arrumado com uma mesa à 

janela, e sobre essa mesa (como ela tinha esperado), havia um leque e dois ou três pares de 
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pequenas luvinhas brancas: ela apanhou o leque e um par de luvas, e estava para sair do 

quarto quando seu olhar pousou sobre uma pequena garrafa que estava perto do espelho. Não 

havia rótulo desta vez com as palavras “BEBA-ME”, mas de qualquer forma ela desarrolhou a 

garrafinha e a levou aos lábios. “Sei que alguma coisa interessante com certeza vai acontecer" 

— disse para si mesma, “sempre que eu comer ou beber algo, então vou só ver o que esta 

garrafa faz. O que espero é que ela me faça ficar grande de novo, porque estou realmente 

bastante cansada de ser uma coisinha tão pequena assim!” 

Foi o que aconteceu de fato, e muito antes do que ela esperava: antes de ter bebido 

metade da garrafa, sentiu de repente sua cabeça pressionando contra o teto e teve de curvar-se 

para evitar quebrar o pescoço. Largou apressadamente a garrafa, dizendo para si mesma: “Isso 

foi mais do que o suficiente, espero não crescer nem mais um pouco... Do jeito que está, não 

posso sair pela porta... Bem que eu queria não ter bebido tanto!” 

Mas ai! Era tarde demais para desejar isso! Ela continuou crescendo, e crescendo, e 

em pouco tempo teve de se ajoelhar no chão. Um minuto depois não havia espaço nem 

mesmo para tal, e ela experimentou deitar-se com um cotovelo pressionando contra a porta e 

o outro braço enrolado em volta da cabeça. Mesmo assim continuou a crescer e, como não 

tinha outro jeito, colocou um braço para fora da janela e enfiou um pé pela chaminé. Disse 

então para si mesma: “Agora não posso fazer mais nada, aconteça o que acontecer. O que será 

de mim?” 

Para a sorte de Alice, o efeito da pequena garrafa mágica havia cessado e a menina não 

cresceu mais. Contudo, a situação em que se encontrava era muito desconfortável, e como não 

parecia haver nenhum tipo de chance de sair do quarto novamente, não é de admirar que se 

sentisse infeliz. 

“Era muito mais agradável em casa” — pensou a pobre Alice, “quando não se vivia 

sempre crescendo ou encolhendo... nem recebendo ordens de ratos e coelhos. Estou quase 

desejando não ter descido por aquela toca de coelho... mas ainda assim... ainda assim... é 

bastante curioso, sabe, esse tipo de vida! Eu bem que penso o que pode ter acontecido 

comigo! Quando eu lia contos de fadas, imaginava que aquelas coisas todas nunca 

aconteciam... e agora aqui estou eu no meio de um desses contos! Deveria haver um livro 

escrito sobre mim, ah, se deveria! E quando eu crescer, escreverei um... mas já estou crescida 

agora” — acrescentou em tom pesaroso. “Ao menos não há espaço para crescer nem mais um 

pouquinho aqui.” 



30 

 

“Mas então” — pensou Alice, “eu nunca vou ficar mais velha do que estou agora? Isso 

vai ser um consolo, de certa forma... nunca ser uma mulher velha... mas então... ter sempre 

lições para estudar! Oh, eu não gostaria disso!” 

“Ah, Alice, sua boba!” — respondeu para si mesma. “Como você poderia estudar 

aqui? Oras, mal tem lugar para você, imagine para os livros!” 

E assim ela continuou, falando e em seguida se respondendo. Era uma conversa e 

tanto! Mas passados alguns minutos, ouviu uma voz do lado de fora e parou para ouvir. 

— Amélia! Amélia! — disse a voz. — Traga-me minhas luvas agora mesmo! 

E então ouviu-se o som de passinhos rápidos na escada. Alice sabia que era o Coelho 

vindo procurá-la e tremeu tanto que chacoalhou a casa, esquecendo-se totalmente de que 

estava agora umas mil vezes maior do que o Coelho e que por isso não tinha motivo para 

temê-lo. 

Não tardou e o Coelho chegou até a porta e tentou abri-la. Mas como era uma porta 

que abria para dentro e o cotovelo da Alice estava fortemente espremido contra ela, a tentativa 

não foi bem-sucedida. Alice o ouviu dizer para si mesmo: “Então vou dar a volta e entrar pela 

janela.” 

“Não vai mesmo!” pensou Alice e, depois de esperar até o momento em que acreditou 

ter ouvido o Coelho bem embaixo da janela, abriu a mão de repente e tentou apanhá-lo, com 

um movimento cego no ar. Ela não pegou nada, mas ouviu um gritinho agudo e alguma coisa 

caindo, seguido do barulho de vidro se quebrando, de onde concluiu que era bastante provável 

que o Coelho tivesse caído em uma estufa de pepinos, ou coisa do tipo. 

Em seguida ouviu-se uma voz zangada (a do Coelho): 

— Pat! Pat! Onde você está? 

E então veio uma voz que Alice nunca tinha ouvido: 

— Claro, tô aqui! Tô aqui! Procurando maçãs, S’Excelência! 

— Procurando maçãs, pelo amor! — disse o Coelho, com raiva. — Venha cá! Venha 

me ajudar a sair daqui! (Sons de mais vidro quebrado.) 

— Agora me diga, Pat, o que é aquilo na janela? 

— Claro, é um braço, S’Excelência! (Ele pronunciava “umbrás”.) 

— Um braço, seu besta! Onde é que já se viu um daquele tamanho? Olha lá, ocupa a 

janela toda! 

— Claro, ocupa, S’Excelência, mas é um braço mesm’assim. 

— Bom, não tem nada que estar fazendo ali, de qualquer forma. Vá e tire-o de lá! 
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Houve um longo silêncio depois disso, e Alice podia ouvir apenas sussurros de vez em 

quando; coisas como “Claro, não gosto disso, S’Excelência, não gosto nadinha, nadinha!” 

“Faça o que estou falando, seu covarde!”, e por fim a menina abriu a mão de novo e lançou ao 

ar mais um movimento de apanhar. Desta vez houve dois gritinhos, e mais sons de vidro 

quebrado. “Quantas estufas de pepino devem ter por aqui!” — pensou Alice. “Imagino o que 

vão fazer agora! Quanto a me puxar pela janela, eu bem que gostaria que pudessem! Estou 

bem certa de que eu não quero ficar aqui dentro mais nem um pouco!" 

Esperou algum tempo sem ouvir mais nada: finalmente ouviu-se um ruído de rodinhas 

de carrinhos de mão e o som de um bom número de vozes falando juntas. Conseguiu 

distinguir as palavras: “Onde está a outra escada? — Ora, eu tinha que trazer só uma. O Pedro 

está com a outra — Pedro! Traga ela aqui, rapaz! — Aqui, bote de pé nesse canto — Não, 

amarre uma na outra antes... elas ainda não chegam nem na metade da altura — Ah, vai dar 

certo sim. Não seja rabugento — Aqui, Pedro! Segure esta corda — O telhado vai aguentar? 

— Cuidado com aquela telha solta — Ai, está caindo! Abaixem a cabeça!” (estrondo) —“E 

então, quem fez isso? — Foi o Pedro, imagino — Quem é que vai descer pela chaminé?— Eu 

que não! Vai você! — Se é assim eu também não vou! — O Pedro que tem que descer — 

Vem cá, Pedro! O patrão tá dizendo que você tem que descer pela chaminé!” 

"Ah! Então o Pedro tem que descer pela chaminé, é?” disse Alice para si mesma. 

“Nossa, parece que eles jogam tudo pra cima do Pedro! Definitivamente não queria estar no 

lugar dele por nada: a lareira é estreita, sem dúvidas; mas acho que consigo dar uns belos 

chutes!” 

Enfiou o pé dentro da chaminé o máximo que pôde e esperou até ouvir um 

animalzinho (ela não conseguiu adivinhar de que tipo era) arranhando os tijolos e se 

arrastando logo acima; e então, dizendo para si mesma “é o Pedro”, acertou um chute em 

cheio e esperou para ver o que aconteceria em seguida. 

A primeira coisa que ouviu foi um coro geral de “Lá vai o Pedro!”, seguido da voz do 

Coelho sozinha — “Peguem-no, vocês aí perto da sebe!” então silêncio, e em seguida outra 

confusão de vozes — “Ergam a cabeça dele — Agora deem conhaque — Não afogue ele — 

Como foi, meu bom? Que aconteceu com você? Conte-nos tudo!” 

Por fim veio uma vozinha fraca e aguda (“Esse é o Pedro”, pensou Alice): 

— Bom, eu mal sei... Já tá bom, obrigado; já tô me sentindo melhor... mas tô muito 

perturbado pra conseguir contar... tudo que sei é que tava lá, daí alguma coisa vem e me bate 

por baixo e me joga pra cima que nem se eu fosse um foguete! 

— Que nem um foguete mesmo, meu bom! — disseram os outros. 
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— Devemos queimar a casa! — disse a voz do Coelho. A que Alice respondeu, o mais 

alto que pôde: 

— Se fizerem isso, vou mandar Dinah pegar vocês! 

Houve um silêncio mortal instantaneamente, e Alice pensou consigo: “Imagino o que 

vão fazer agora! Se tivessem algum juízo, arrancariam o teto.” Depois de um minuto ou dois, 

começaram novamente a se agitar e Alice ouviu o Coelho dizer: 

— Um carrinho cheio é o bastante, para começar. 

“Um carrinho cheio de quê?” pensou Alice. Mas ela não teve muito tempo para ficar 

em dúvida, pois no momento seguinte uma chuva de pedrinhas estava batendo ruidosamente 

na janela e algumas pedrinhas a atingiram no rosto. “Vou colocar um fim nisso” — disse para 

si mesma, e gritou: “É melhor que não façam isso de novo!”, o que produziu outro silêncio 

mortal. 

Alice percebeu, com alguma surpresa, que as pedrinhas todas estavam se 

transformando em bolinhos conforme chegavam ao chão, e uma ideia brilhante veio à sua 

cabeça. “Se eu comer um desses bolinhos” — ela pensou, “com certeza vai acontecer alguma 

mudança no meu tamanho; e, como possivelmente não tem como fazer eu ficar maior, devo 

encolher, suponho.” 

Então engoliu um dos bolinhos e ficou encantada em descobrir que estava encolhendo 

no mesmo instante. Assim que estava pequena o bastante para passar pela porta, correu para 

fora da casa e lá encontrou uma multidão consideravelmente grande de animaizinhos e aves 

esperando. O pobre lagartinho, Pedro, estava no meio, sendo sustentado por dois porquinhos-

da-índia, que estavam lhe dando algo de uma garrafa. Todos eles dispararam em direção a 

Alice no momento em que a menina apareceu; mas ela saiu correndo o mais rápido que pôde e 

não demorou até que se encontrasse segura em um bosque fechado. 

“A primeira coisa que tenho que fazer” — disse Alice para si mesma enquanto 

perambulava pelo bosque — “é voltar ao meu tamanho certo de novo; e a segunda coisa é 

conseguir entrar naquele jardim adorável. Acho que esse é o melhor plano.” 

Soou como um plano excelente, sem dúvidas, e pensado de forma bem hábil e simples: 

a única dificuldade era que ela não tinha a menor ideia de como colocá-lo em prática; e, 

enquanto vasculhava ansiosamente por entre as árvores, um latidinho agudo bem acima de sua 

cabeça a fez olhar correndo para cima. 

Um enorme filhotinho de cachorro a fitava com olhos grandes e redondos e esticava 

debilmente uma pata em sua direção, tentando tocá-la. “Coitadinho!” disse Alice em um tom 

carinhoso e tentou ao máximo assobiar para ele; mas estava terrivelmente assustada todo o 
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tempo com o pensamento de que ele pudesse estar com fome, e nesse caso seria bastante 

provável que a comesse apesar de todos os agrados. 

Mal sabendo o que fazia, pegou um graveto e o estendeu para o filhotinho. Em seguida 

o cachorrinho pulou no ar usando todas as patas de uma vez, com um ganido de prazer, e 

disparou em direção ao objeto parecendo que ia atacá-lo. Alice esquivou-se para trás de um 

grande cardo a fim de evitar ser pisoteada, e, no momento em que a menina apareceu do outro 

lado, o filhote disparou novamente para cima do graveto e caiu desajeitadamente na pressa de 

pegá-lo. Então Alice, pensando que isso parecia muito com brincar com um cavalo, e 

esperando a cada momento ser pisoteada, deu a volta no cardo novamente. Em seguida o 

cachorrinho começou uma série de pequenas investidas ao graveto, fazendo corridinhas bem 

curtas para frente a cada vez e recuos rápidos e longos, latindo roucamente o tempo todo, até 

que por fim sentou-se bem longe, ofegando, com a língua para fora e os olhões metade 

fechados. 

 Isso pareceu a Alice uma boa oportunidade para escapar; assim, partiu imediatamente 

e correu até se sentir bastante cansada e sem fôlego, e até o latido do cachorrinho soar bem 

fraco na distância. 

 “Ainda assim, como era um cachorrinho fofinho!” — disse Alice enquanto se 

encostava em um botão-de-ouro para descansar e se abanava com uma das folhas. “Eu na 

certa teria gostado muito de ter ensinado truques para ele se... se eu ao menos estivesse no 

tamanho certo pra fazer isso! Ai, nossa! Tinha quase me esquecido de que tenho que crescer 

de novo! Deixe-me ver... como é que isso deve funcionar? Acredito que eu tenha que comer 

ou beber alguma coisa; mas a grande pergunta é: o quê?” 

 A grande pergunta certamente era “o quê?”. Alice olhou a sua volta para todas as 

flores e por toda a grama, mas não viu nada que parecesse a coisa certa para se comer ou 

beber naquelas circunstâncias. Havia um enorme cogumelo crescendo perto da menina, quase 

que da mesma altura que ela; e depois de ter olhado embaixo, nos dois lados e atrás dele, lhe 

ocorreu que deveria também olhar e ver o que tinha em cima. 

 Esticou-se até ficar na ponta dos pés, espiou por cima da borda do cogumelo e seu 

olhar se encontrou imediatamente com o de uma grande lagarta azul, que estava sentada no 

topo com os braços cruzados, fumando em silêncio um comprido narguilé sem dar a menor 

atenção à menina ou a qualquer outra coisa. 
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3.3.2 Tradução feita a partir do francês 

 

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. 
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3.4 COMENTÁRIOS DAS TRADUÇÕES 

 

Abaixo serão comentadas apenas as passagens mais interessantes do ponto de vista 

tradutório, seja pelas dificuldades encontradas em sua tradução ou por apresentarem alguma 

diferença digna de nota quando comparadas as versões inglesa, de Lewis Carroll, a tradução 

francesa, de Jacques Papy, e as duas traduções para o português. Vale ressaltar também que, 

consequentemente, o intuito não é focar a análise dos textos a partir do ponto de vista literário. 

 

Texto em inglês Tradução do inglês Texto em francês Tradução do francês 

“The Rabbit Sends in 

a Little Bill” 

“O Coelho envia 

Pedro e pedras” 

“Le Lapin Envoie 

Pierre et Pierres” 

“O Coelho envia 

Pedro e pedras” 

 

 Já no título do capítulo o tradutor se depara com um belo desafio, que advém de quatro 

elementos essenciais da construção da frase: o sintagma “The Rabbit” na posição sintática de 

sujeito, um verbo transitivo direto na voz ativa, o sintagma “a Little Bill” como o objeto 

direto (sofrendo a ação) e a polissemia do signo duplo “Bill”, este último elemento 

responsável por transformar os três anteriores em um quebra-cabeça complicado. 

“Bill”, no caso, pode ser tanto o pequeno lagarto que é chutado pela chaminé 

(exercendo tal palavra uma função de substantivo próprio) como também pode significar 

“conta”, “fatura” (exercendo desse modo um papel de substantivo comum). Trata-se de uma 

brincadeira com o fato de Alice ter se hospedado, ainda que sem querer, na casa do Coelho. 

No tocante aos outros elementos, é interessante notar que quem pratica a ação de enviar 

alguém (“to send someone in”) é o Coelho, figura influente no País das Maravilhas, como o 

sugerem o pronome de tratamento “yer honour” pelo qual é chamado mais adiante no capítulo 

e o cargo por ele ocupado no tribunal do Rei de Copas ao fim do livro; por sua vez, é o lagarto 

Bill, em posição de serviçal, quem terá de cumprir a ordem do Coelho e descer pela chaminé. 

Jacques Papy resolve bem esses problemas, adaptando o nome Bill, cujo 

correspondente em português seria Guilherme e em francês, Guillaume, para Pierre (Pedro), 

brincando assim com a raiz comum existente entre “Pierre” (“Pedro”) e “pierre” (“pedra”) a 

fim de criar um jogo sonoro que ao mesmo tempo compense as perdas da tradução e 

possibilite manter a estrutura sintática da frase em inglês, com toda a significação já discutida 

que ela encerra. Tomou-se emprestada essa ótima solução do tradutor francês para a tradução 

apresentada do texto inglês. 
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Texto em inglês Tradução do inglês Texto em francês Tradução do francês 

“Where can I have 

dropped them, I 

wonder?” 

“Onde é que posso 

ter deixado cair?” 

“Où diable ai-je bien 

pu les laisser 

tomber ?” 

“Onde raios pude tê-

los deixado cair?” 

 

Ao longo das Alices, Carroll emprega com muita frequência o efeito itálico a fim de 

enfatizar algumas palavras. Contudo, o tradutor francês, ao menos no capítulo tomado para 

análise (capítulo 4), elimina a maior parte desses destaques e busca imprimir as ênfases por 

intermédio de construções gramaticais ligeiramente diferentes das existentes no texto em 

inglês. Detenhamo-nos à passagem acima como forma de exemplificação de tais adaptações: 

ao empregar “où diable”, traduzido por “onde raios”, Pappy faz uso do determinante “diable” 

(eufemizado em português por tratar-se de um livro infantil) como tentativa de transmitir a 

mesma inflexão presente em “where can I”, esse último, por sua vez, traduzido como “onde é 

que”. 

E isso nos leva a mais uma ponderação relevante: na tradução inglês-português todos 

os itálicos enfáticos foram mantidos, ainda que com ligeiras adaptações, as quais objetivaram 

buscar uma melhor fluência na língua de chegada. Assim, deslocou-se a ênfase do verbo 

modal “can”, que na tradução corresponderia ao verbo “posso”, para o pronome interrogativo 

“onde”, em inglês, “where”. 

 

Texto em inglês Tradução do inglês Texto em francês Tradução do francês 

“Why, Mary Ann, 

what are you doing 

out here?” 

“Por Deus, Amélia, o 

que você está 

fazendo aqui fora?” 

“Eh bien, Marie-

Anne, que diable 

faites-vous là ?” 

“Oras, Mariana, que 

raios você está 

fazendo aqui?” 

 

Sobre o significado de “Mary Ann”, Martin Gardner esclarece que: 

 

Segundo Roger Green, Mary Ann era na época um eufemismo britânico para “criada”. 
A amiga de Dodgson, sra. Julia Cameron, uma apaixonada fotógrafa amadora, tinha 
realmente uma criada de 15 anos chamada Mary Ann e há uma fotografia dela na 
biografia de Carroll escrita por Anne Clark para prová-lo. Mary Anne Paragon era a 
criada desonesta que cuidava da casa de David Copperfield (ver cap.44 do romance de 
Dickens). Sua natureza, nos é dito, era “debilmente expressa” por seu último nome 
[paragon é modelo, exemplo]. 
Dicionários de gíria dão outros sentidos para Mary Ann correntes na época de Carroll. 
O mostruário de uma modista era chamada [sic] de Mary Ann. Mais tarde, 
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especialmente em Sheffield, o nome ficou associado a mulheres que combatiam 
lojistas que exploravam os empregados. Ainda mais tarde, tornou-se um termo vulgar 
para sodomitas. 
Antes da Revolução Francesa, Mary Anne era um termo genérico para organizações 
republicanas, bem como uma gíria para a guilhotina. Marianne tornou-se e ainda é um 
símbolo feminino mítico das virtudes republicanas, um símbolo francês comparável ao 
John Bull da Inglaterra e ao Tio Sam. É tradicionalmente representada, em charges 
políticas e estatuetas, carregando o barrete frígio vermelho usado pelos republicanos 
na Revolução Francesa. É provavelmente por coincidência que o uso do nome por 
Carroll antecipa a obsessão pela decapitação partilhada pela Duquesa e a Rainha de 
Copas. (CARROLL, 2002, pp.36-37)  

 

Assim, por ser “Mary Ann” além de um substantivo próprio também um eufemismo 

para “criada”, buscou-se evocar na tradução do inglês para o português os semas de mulher 

submissa, muito sugestivos no contexto em questão, por intermédio da adaptação do nome 

para “Amélia”, também um signo duplo, cuja acepção segundo o dicionário Houaiss é: 

 

amélia s.f. (1942) B infrm. mulher amorosa, passiva e serviçal. ETIM antr. Amélia, do 
samba Ai! que saudades da Amélia, de autoria de Ataulfo Alves e Mário Lago (1942) 
(HOUAISS, 2009, p.114) 

 

 Já na tradução feita a partir do francês, uma vez que o nome “Marie-Anne” não evoca 

nenhum outro sentido importante (ainda que de acordo com a definição supracitada de Martin 

Gardner pudéssemos estabelecer daí uma relação, a meu ver não tão relevante, com a 

Revolução Francesa), optou-se em português pelo nome equivalente “Mariana”, simplesmente. 

 

Texto em inglês Tradução do inglês Texto em francês Tradução do francês 

“"Sure, it's an arm, 

yer honour!" (He 

pronounced it 

"arrum.")” 

“— Claro, é um 

braço, S’Excelência! 

(Ele pronunciava 

“umbrás”.)” 

“‒ Pour sûr que c'est 

un bras, not' maît’ ! » 

(Il prononçait : 

brâââs).” 

“— Com certeza que 

é um braço, senhô! 

(Ele pronunciava 

“braaaço”.)” 

 

 Conforme aponta o estudioso Martin Gardner (CARROLL, 2002, p.38), o personagem 

Pat, da maneira como foi originalmente criado por Carroll, tem nome e sotaque irlandeses. 

Era comum (e é ainda hoje) explorar variações linguísticas e desvios da chamada norma-

padrão como elementos humorísticos em textos cômicos, orais ou escritos. 

Tendo isso em mente, pode-se notar que tanto na tradução francesa de Papy como nas 

para o português levou-se mais em conta a preservação do tom oral e do humor presentes 

nesse diálogo do que a adaptação da fala de Pat para um determinado sotaque regional e 
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notório. Traduzir variações lingüísticas é sempre um desafio para o tradutor, e assim há que se 

trabalhar constantemente com base em compensações: ora alguma nuance se perde, ora outra 

nuance se ganha. 

Vale ressaltar também a preocupação em se traduzir com uniformidade o vício de 

linguagem de Pat, que em inglês inicia todas as falas dizendo “sure”, palavra vertida na 

tradução inglês-português por “claro”, na tradução inglês-francês, pela expressão “pour sûr” 

(que, convém frisar, nem sempre está no início da fala) e, na francês-português, por “com 

certeza”. 

 

Texto em inglês Tradução do inglês Texto em francês Tradução do francês 

“"Where's the other 

ladder?—Why, I 

hadn't to bring but 

one. Bill's got the 

other—Bill! Fetch it 

here, lad!—Here, put 

'em up at this 

corner—No, tie 'em 

together first—they 

don't reach half high 

enough yet (…)” 

““Onde está a outra 

escada? — Ora, eu 

tinha que trazer só 

uma. O Pedro está 

com a outra — 

Pedro! Traga ela 

aqui, rapaz! — Aqui, 

bote de pé nesse 

canto — Não, amarre 

uma na outra antes... 

elas ainda não 

chegam nem na 

metade da altura 

(...)” 

“« Ousqu'est l'autre 

échelle? — On m'a 

dit d'en apporter 

qu'une ; c'est Pierre 

qu'a l'autre. — 

Pierre, amène-là ici, 

mon gars ! — 

Mettez-les à ce coin-

ci. — Non, faut 

d'abord les attacher 

bout à bout ; elles 

arrivent point assez 

haut.” 

“— 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.” 

 

 A exemplo do personagem Pat, os outros animaizinhos e aves que aparecem para 

ajudar o Coelho a tirar Alice de dentro da casa não falam de acordo com a norma-padrão. 

Dessa forma, aqui mais uma vez compensaram-se perdas em algumas partes com ganhos em 

outras, conforme as especificidades de cada língua. 

 É relevante destacar que a tradução francesa apresenta mais desvios da norma-padrão 

do que o texto de Carroll, talvez por não haver na língua inglesa uma distância tão grande no 

que tange às diferenças de registro quando em comparação com as línguas francesa e 

portuguesa. De qualquer forma, as traduções para o português refletem essas diferenças. 
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Assim, pode-se notar que a tradução feita a partir do francês tem um tom ligeiramente mais 

informal do que a tradução inglês-português. 
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CONCLUSÃO 

 

 Como se pode notar pelas interpretações apresentadas neste trabalho para o significado 

da charada do Chapeleiro, para as simbologias do Gato de Cheshire e Humpty Dumpty e 

também para o episódio da luta entre o Leão e o Unicórnio, Alice no País das Maravilhas e 

Alice Através do Espelho são livros riquíssimos no que tange à polissemia, abrangendo 

questões de ordem literária, psicológica, matemática, lógica, histórica, social, neurológica, 

esotérica e cultural, dentre outras. Para o tradutor brasileiro é frequentemente muito 

complicado transpor toda essa riqueza, que advém não poucas vezes de jogos sonoros com as 

palavras em inglês e de referências culturais da Inglaterra vitoriana. 

 São muitos os tradutores que adaptam ou “enxugam” o texto-fonte em suas versões, 

como é o caso citado anteriormente (na seção “Alice em português brasileiro - Quais são as 

principais traduções?”) de Nicolau Sevcenko e Ana Maria Machado. Em nossa tradução, 

buscou-se preservar ao máximo as nuances do texto de partida, seja o inglês ou o francês, 

cada qual com suas especificidades, conforme explicitado nos comentários das traduções. 

 Apesar de por vezes se pensar que a tradução dita literária é mais fácil do que aquela 

dita técnica por não envolver jargão específico de alguma determinada área, pudemos notar 

neste trabalho como textos plurissignificativos exigem inventividade, conhecimento 

abrangente, trabalho de pesquisa profundo e muito esforço mental por parte do tradutor. Para 

dar conta dos desafios, é necessária uma criatividade semelhante àquela do próprio autor do 

texto. E saber teorias da tradução ajuda na medida em que elas aguçam o pensamento crítico e 

dão base para que se possa comentar e defender as próprias escolhas tradutórias, além de 

possibilitarem também que se disserte com propriedade sobre as escolhas de outros tradutores 

e também sobre pontos como, por exemplo, o que é o próprio ato de tradução e no que ele 

implica e influi. 
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ANEXOS 

 

A seguir, os textos a partir dos quais foram feitas as traduções apresentadas neste 

trabalho. 

 

CHAPTER IV 

The Rabbit Sends in a Little Bill 

 

It was the White Rabbit, trotting slowly back again, and looking anxiously about as it 

went, as if it had lost something; and she heard it muttering to itself, "The Duchess! The 

Duchess! Oh my dear paws! Oh my fur and whiskers! She'll get me executed, as sure as 

ferrets are ferrets! Where can I have dropped them, I wonder?" Alice guessed in a moment 

that it was looking for the fan and the pair of white kid-gloves, and she very good-naturedly 

began hunting about for them, but they were nowhere to be seen—everything seemed to have 

changed since her swim in the pool; and the great hall, with the glass table and the little door, 

had vanished completely. 

Very soon the Rabbit noticed Alice, as she went hunting about, and called out to her, 

in an angry tone, "Why, Mary Ann, what are you doing out here? Run home this moment, and 

fetch me a pair of gloves and a fan! Quick, now!" And Alice was so much frightened that she 

ran off at once in the direction it pointed to, without trying to explain the mistake that it had 

made. 

"He took me for his housemaid," she said to herself as she ran. "How surprised he'll be 

when he finds out who I am! But I'd better take him his fan and gloves—that is, if I can find 

them." As she said this, she came upon a neat little house, on the door of which was a bright 

brass plate with the name "W. RABBIT" engraved upon it. She went in without knocking, and 

hurried upstairs, in great fear lest she should meet the real Mary Ann, and be turned out of the 

house before she had found the fan and gloves. 

"How queer it seems," Alice said to herself, "to be going messages for a rabbit! I 

suppose Dinah'll be sending me on messages next!" And she began fancying the sort of thing 

that would happen: " 'Miss Alice! Come here directly, and get ready for your walk!' 'Coming 

in a minute, nurse! But I've got to watch this mouse-hole till Dinah comes back, and see that 

the mouse doesn't get out.' Only I don't think," Alice went on, "that they'd let Dinah stop in 

the house if it began ordering people about like that!" 
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By this time she had found her way into a tidy little room with a table in the window, 

and on it (as she had hoped) a fan and two or three pairs of tiny white kid-gloves: she took up 

the fan and a pair of the gloves, and was just going to leave the room, when her eye fell upon 

a little bottle that stood near the looking-glass. There was no label this time with the words 

"DRINK ME," but nevertheless she uncorked it and put it to her lips. "I know something 

interesting is sure to happen," she said to herself, "whenever I eat or drink anything: so I'll just 

see what this bottle does. I do hope it'll make me grow large again, for really I'm quite tired of 

being such a tiny little thing!" 

It did so indeed, and much sooner than she had expected: before she had drunk half the 

bottle, she found her head pressing against the ceiling, and had to stoop to save her neck from 

being broken. She hastily put down the bottle, saying to herself "That's quite enough—I hope 

I sha'n't grow any more—As it is, I ca'n't get out at the door—I do wish I hadn't drunk quite so 

much!" 

Alas! It was too late to wish that! She went on growing, and growing, and very soon 

had to kneel down on the floor: in another minute there was not even room for this, and she 

tried the effect of lying down with one elbow against the door, and the other arm curled round 

her head. Still she went on growing, and, as a last resource, she put one arm out of the 

window, and one foot up the chimney, and said to herself "Now I can do no more, whatever 

happens. What will become of me?" 

Luckily for Alice, the little magic bottle had now had its full effect, and she grew no 

larger: still it was very uncomfortable, and, as there seemed to be no sort of chance of her ever 

getting out of the room again, no wonder she felt unhappy. 

"It was much pleasanter at home," thought poor Alice, "when one wasn't always 

growing larger and smaller, and being ordered about by mice and rabbits. I almost wish I 

hadn't gone down that rabbit-hole— and yet—and yet—it's rather curious, you know, this sort 

of life! I do wonder what can have happened to me! When I used to read fairy tales, I fancied 

that kind of thing never happened, and now here I am in the middle of one! There ought to be 

a book written about me, that there ought! And when I grow up, I'll write one—but I'm grown 

up now," she added in a sorrowful tone: "at least there's no room to grow up any more here." 

"But then," thought Alice, "shall I never get any older than I am now? That'll be a 

comfort, one way— never to be an old woman—but then—always to have lessons to learn! 

Oh, I shouldn't like that!"  

"Oh, you foolish Alice!" she answered herself. "How can you learn lessons in here? 

Why, there's hardly room for you, and no room at all for any lesson-books!" 
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And so she went on, taking first one side and then the other, and making quite a 

conversation of it altogether; but after a few minutes she heard a voice outside, and stopped to 

listen. 

"Mary Ann! Mary Ann!" said the voice. "Fetch me my gloves this moment!" Then 

came a little pattering of feet on the stairs. Alice knew it was the Rabbit coming to look for 

her, and she trembled till she shook the house, quite forgetting that she was now about a 

thousand times as large as the Rabbit, and had no reason to be afraid of it. 

Presently the Rabbit came up to the door, and tried to open it; but, as the door opened 

inwards, and Alice's elbow was pressed hard against it, that attempt proved a failure. Alice 

heard it say to itself "Then I'll go round and get in at the window." 

"That you wo'n't!" thought Alice, and, after waiting till she fancied she heard the 

Rabbit just under the window, she suddenly spread out her hand, and made a snatch in the air. 

She did not get hold of anything, but she heard a little shriek and a fall, and a crash of broken 

glass, from which she concluded that it was just possible it had fallen into a cucumber-frame, 

or something of the sort. 

Next came an angry voice—the Rabbit's—"Pat! Pat! Where are you?" And then a 

voice she had never heard before, "Sure then I'm here! Digging for apples, yer honour!" 

"Digging for apples, indeed!" said the Rabbit angrily. "Here! Come and help me out of 

this!" (Sounds of more broken glass.) 

"Now tell me, Pat, what's that in the window?" 

"Sure, it's an arm, yer honour!" (He pronounced it "arrum.") 

"An arm, you goose! Who ever saw one that size? Why, it fills the whole window!" 

"Sure, it does, yer honour: but it's an arm for all that." 

"Well, it's got no business there, at any rate: go and take it away!" 

There was a long silence after this, and Alice could only hear whispers now and then; 

such as "Sure, I don't like it, yer honour, at all, at all!" "Do as I tell you, you coward!", and at 

last she spread out her hand again, and made another snatch in the air. This time there were 

two little shrieks, and more sounds of broken glass. "What a number of cucumber-frames 

there must be!" thought Alice. "I wonder what they'll do next! As for pulling me out of the 

window, I only wish they could! I'm sure I don't want to stay in here any longer!" 

She waited for some time without hearing anything more: at last came a rumbling of 

little cart-wheels, and the sound of a good many voices all talking together: she made out the 

words: "Where's the other ladder?—Why, I hadn't to bring but one. Bill's got the other—Bill! 

Fetch it here, lad!—Here, put 'em up at this corner—No, tie 'em together first—they don't 
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reach half high enough yet—Oh, they'll do well enough. Don't be particular—Here, Bill! 

Catch hold of this rope—Will the roof bear?—Mind that loose slate—Oh, it's coming down! 

Heads below!" (a loud crash)—"Now, who did that?—It was Bill, I fancy— Who's to go 

down the chimney?—Nay, I sha'n't! You do it!—That I wo'n't, then!—Bill's got to go down— 

Here, Bill! The master says you've got to go down the chimney!" 

"Oh! So Bill's got to come down the chimney, has he?" said Alice to herself. "Why, 

they seem to put everything upon Bill! I wouldn't be in Bill's place for a good deal: this 

fireplace is narrow, to be sure; but I think I can kick a little!" 

She drew her foot as far down the chimney as she could, and waited till she heard a 

little animal (she couldn't guess of what sort it was) scratching and scrambling about in the 

chimney close above her: then, saying to herself "This is Bill," she gave one sharp kick, and 

waited to see what would happen next. 

The first thing she heard was a general chorus of "There goes Bill!" then the Rabbit's 

voice alone—"Catch him, you by the hedge!" then silence, and then another confusion of 

voices—"Hold up his head—Brandy now— Don't choke him— How was it, old fellow? 

What happened to you? Tell us all about it!" 

Last came a little feeble, squeaking voice ("That's Bill," thought Alice), "Well, I 

hardly know—No more, thank ye; I'm better now—but I'm a deal too flustered to tell you—

all I know is, something comes at me like a Jack-in-the-box, and up I goes like a sky-rocket!" 

"So you did, old fellow!" said the others. 

"We must burn the house down!" said the Rabbit's voice. And Alice called out, as loud 

as she could, "If you do, I'll set Dinah at you!" 

There was a dead silence instantly, and Alice thought to herself "I wonder what they 

will do next! If they had any sense, they'd take the roof off." After a minute or two, they 

began moving about again, and Alice heard the Rabbit say "A barrowful will do, to begin 

with." 

"A barrowful of what?" thought Alice. But she had not long to doubt, for the next 

moment a shower of little pebbles came rattling in at the window, and some of them hit her in 

the face. "I'll put a stop to this," she said to herself, and shouted out "You'd better not do that 

again!", which produced another dead silence. 

Alice noticed, with some surprise, that the pebbles were all turning into little cakes as 

they lay on the floor, and a bright idea came into her head. "If I eat one of these cakes," she 

thought, "it's sure to make some change in my size; and, as it ca'n't possibly make me larger, it 

must make me smaller, I suppose." 
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So she swallowed one of the cakes, and was delighted to find that she began shrinking 

directly. As soon as she was small enough to get through the door, she ran out of the house, 

and found quite a crowd of little animals and birds waiting outside. The poor little Lizard, Bill, 

was in the middle, being held up by two guinea-pigs, who were giving it something out of a 

bottle. They all made a rush at Alice the moment she appeared; but she ran off as hard as she 

could, and soon found herself safe in a thick wood. 

"The first thing I've got to do," said Alice to herself, as she wandered about in the 

wood, "is to grow to my right size again; and the second thing is to find my way into that 

lovely garden. I think that will be the best plan." 

It sounded an excellent plan, no doubt, and very neatly and simply arranged: the only 

difficulty was, that she had not the smallest idea how to set about it; and, while she was 

peering about anxiously among the trees, a little sharp bark just over her head made her look 

up in a great hurry. 

An enormous puppy was looking down at her with large round eyes, and feebly 

stretching out one paw, trying to touch her. "Poor little thing!" said Alice, in a coaxing tone, 

and she tried hard to whistle to it; but she was terribly frightened all the time at the thought 

that it might be hungry, in which case it would be very likely to eat her up in spite of all her 

coaxing. 

Hardly knowing what she did, she picked up a little bit of stick, and held it out to the 

puppy: whereupon the puppy jumped into the air off all its feet at once, with a yelp of delight, 

and rushed at the stick, and made believe to worry it: then Alice dodged behind a great thistle, 

to keep herself from being run over; and, the moment she appeared on the other side, the 

puppy made another rush at the stick, and tumbled head over heels in its hurry to get hold of 

it: then Alice, thinking it was very like having a game of play with a cart-horse, and expecting 

every moment to be trampled under its feet, ran round the thistle again: then the puppy began 

a series of short charges at the stick, running a very little way forwards each time and a long 

way back, and barking hoarsely all the while, till at last it sat down a good way off, panting, 

with its tongue hanging out of its mouth, and its great eyes half shut. 

This seemed to Alice a good opportunity for making her escape: so she set off at once, 

and ran till she was quite tired and out of breath, and till the puppy's bark sounded quite faint 

in the distance. 

"And yet what a dear little puppy it was!" said Alice, as she leant against a buttercup 

to rest herself, and fanned herself with one of the leaves. "I should have liked teaching it 

tricks very much, if—if I'd only been the right size to do it! Oh dear! I'd nearly forgotten that 
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I've got to grow up again! Let me see— how is it to be managed? I suppose I ought to eat or 

drink something or other; but the great question is 'What?' " 

The great question certainly was "What?" Alice looked all round her at the flowers and 

the blades of grass, but she could not see anything that looked like the right thing to eat or 

drink under the circumstances. There was a large mushroom growing near her, about the same 

height as herself; and, when she had looked under it, and on both sides of it, and behind it, it 

occurred to her that she might as well look and see what was on the top of it. 

She stretched herself up on tiptoe, and peeped over the edge of the mushroom, and her 

eyes immediately met those of a large blue caterpillar, that was sitting on the top, with its 

arms folded, quietly smoking a long hookah, and taking not the smallest notice of her or of 

anything else. 
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Chapitre 4 

LE LAPIN ENVOIE PIERRE ET PIERRES 

 

C’était le Lapin Blanc qui revenait en trottant avec lenteur et en jetant autour de lui des 

regards inquiets comme s'il avait perdu quelque chose. Alice l'entendit murmurer : « La 

Duchesse ! La Duchesse ! Oh mes pauvres petites pattes ! Oh, ma fourrure et mes 

moustaches ! Elle va me faire exécuter, aussi sûr que les furets sont des furets ! Où diable ai-

je bien pu les laisser tomber ? » 

Alice devina sur-le-champ qu'il cherchait l'éventail et les gants de chevreau blancs ; 

très gentiment, elle se mit à les chercher à son tour, mais elle ne les trouva nulle part ; tout 

semblait changé depuis qu’elle était sortie de la mare : la grande salle, la table de verre et la 

petite clé avaient complètement disparu. 

Bientôt le Lapin vit Alice en train de fureter partout, et il l'interpella avec colère : « Eh 

bien, Marie-Anne, que diable faites-vous là ? Filez tout de suite à la maison, et rapportez-moi 

une paire de gants et un éventail ! Allons, vite ! » 

Alice eut si peur qu'elle partit immédiatement à toutes jambes dans la direction qu'il 

lui montrait du doigt, sans essayer de lui expliquer qu'il s'était trompé. 

« Il m'a pris pour sa bonne », se disait-elle tout en courant. « Comme il sera étonné 

quand il saura qui je suis ! Mais je ferais mieux de lui rapporter son éventail et ses gants... du 

moins si j'arrive à les trouver. » Comme elle prononçait ces mots, elle arriva devant une petite 

maison fort coquette, sur la porte de laquelle se trouvait une plaque de cuivre étincelante où 

était gravé le nom : « L. BLANC ». Elle entra sans frapper, puis monta l'escalier quatre à quatre, 

car elle avait très peur de rencontrer la véritable Marie-Anne et de se faire expulser de la 

maison avant d'avoir trouvé l'éventail et les gants. 

« Ce que ça semble drôle, pensa Alice, de faire des commissions pour un lapin ! Après 

ça, je suppose que c'est Dinah qui m'enverra faire des commissions ! » Et elle commença à 

s'imaginer ce qui se passerait : 

« Mademoiselle Alice, venez tout de suite vous habiller pour aller faire votre 

promenade ! — J'arrive dans un instant, Mademoiselle ! Mais il faut que je surveille ce trou 

de souris jusqu'au retour de Dinah, pour empêcher la souris de sortir. » 

« Seulement, continua Alice, je ne crois pas qu'on garderait Dinah à la maison si elle 

se mettait à donner des ordres comme ça ! » 

Elle était arrivée maintenant dans une petite chambre merveilleusement bien rangée. 

Devant la fenêtre se trouvait une table ; sur la table, comme elle l'avait espéré, il y avait un 



56 

 

éventail et deux ou trois paires de minuscules gants de chevreau blancs. Elle prit l'éventail et 

une paire de gants, et elle s'apprêtait à quitter la chambre quand son regard se posa sur une 

petite bouteille à côté d'un miroir. Cette fois, il n'y avait pas d'étiquette portant les mots :        

« BOIS-MOI », mais, cependant, elle déboucha la bouteille et la porta à ses lèvres. « Je sais 

qu'il arrive toujours quelque chose d'intéressant chaque fois que je mange ou que je bois 

n'importe quoi, se dit-elle. Je vais voir l'effet que produira cette bouteille. J'espère bien qu'elle 

me fera grandir de nouveau, car, vraiment, j'en ai assez d'être si minuscule ! » 

Elle se mit effectivement à grandir, et plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Avant d'avoir bu 

la moitié du contenu de la bouteille, elle s'aperçut que sa tête était pressée contre le plafond, si 

bien qu'elle dut se baisser pour éviter d'avoir le cou rompu. Elle se hâta de remettre la 

bouteille à sa place, en disant : « Ça suffit comme ça... J'espère que je ne grandirai plus... Au 

point où j'en suis, je ne peux déjà plus sortir par la porte... Ce que je regrette d'avoir tant bu ! » 

Hélas ! les regrets étaient inutiles ! Elle continuait à grandir sans arrêt, et, bientôt, elle 

fut obligée de s'agenouiller sur le plancher. Une minute plus tard, elle n'avait même plus assez 

de place pour rester à genoux. Elle essaya de voir si elle serait mieux en se couchant, un 

coude contre la porte, son autre bras replié sur la tête. Puis, comme elle ne cessait toujours pas 

de grandir, elle passa un bras par la fenêtre, mit un pied dans la cheminée, et se dit : « À 

présent je ne peux pas faire plus, quoi qu'il arrive. Que vais-je devenir ? » 

Fort heureusement, la petite bouteille magique ayant produit tout son effet, Alice 

s'arrêta de grandir ; malgré tout, elle était très mal à l'aise, et, comme elle ne semblait pas 

avoir la moindre chance de pouvoir sortir un jour de la petite chambre, il n'était pas surprenant 

qu'elle se sentît malheureuse. 

« C'était bien plus agréable à la maison, pensait la pauvre fille ; on ne grandissait pas 

et on ne rapetissait pas à tout bout de champ, et il n'y avait pas de souris ni de lapin pour vous 

envoyer de côté et d'autre. Je regrette presque d'être entrée dans ce terrier... Et pourtant... et 

pourtant... le genre de vie que je mène est vraiment très curieux ! Je me demande ce qui a bien 

pu m'arriver ! Au temps où je lisais des contes de fées, je m'imaginais que ce genre de choses 

n'arrivait jamais, et voilà que je me trouve en plein dedans ! On devrait écrire un livre sur moi, 

ça, oui ! Quand je serai grande, j'en écrirai un... Mais je suis assez grande maintenant », 

ajouta-t-elle d'une voix désolée ; « en tout cas, ici, je n'ai plus du tout de place pour grandir... 

« Mais alors, poursuivit-elle, est-ce que j'aurai toujours l'âge que j'ai aujourd'hui? D'un 

côté ce serait bien réconfortant de ne jamais devenir une vieille femme... mais, d'un autre côté, 

avoir des leçons à apprendre pendant toute ma vie !... Oh ! je n'aimerais pas ça du tout ! » 
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« Ma pauvre Alice, ce que tu peux être sotte ! se répondit-elle. Comment pourrais-tu 

apprendre des leçons ici ? C'est tout juste s'il y a assez de place pour toi ! Il n'y en a pas du 

tout pour un livre de classe ! » 

Elle continua de la sorte pendant un bon moment, tenant une véritable conversation à 

elle seule, en faisant alternativement les questions et les réponses. Puis, au bout de quelques 

minutes, elle entendit une voix à l'extérieur de la maison, et se tut pour écouter. 

« Marie-Anne ! Marie-Anne ! disait la voix. Apportez-moi mes gants tout de suite ! » 

Ensuite, Alice entendit un bruit de pas pressés dans l'escalier. Elle comprit que c'était 

le Lapin qui venait voir ce qu'elle devenait, et elle se mit à trembler au point d'ébranler toute 

la maison, car elle avait oublié qu'elle était à présent mille fois plus grosse que le Lapin et 

qu'elle n'avait plus aucune raison d'en avoir peur. 

Bientôt le Lapin arriva à la porte et essaya de l'ouvrir ; mais, comme elle s'ouvrait en 

dedans et comme le coude de la fillette était fortement appuyé contre le battant, cette tentative 

échoua. Alice entendit le Lapin qui disait : « Puisque c'est ainsi, je vais faire le tour et entrer 

par la fenêtre. » 

« Si tu crois ça, tu te trompes ! » pensa-t-elle. Elle attendit un moment, puis, lorsqu'il 

lui sembla entendre le Lapin juste sous la fenêtre, elle ouvrit brusquement la main et fit un 

grand geste comme pour attraper une mouche. Elle n'attrapa rien, mais elle entendit un cri 

aigu, un bruit de chute et un fracas de verre brisé : d'où elle conclut que le Lapin avait dû 

tomber sur un châssis à concombres, ou quelque chose de ce genre. 

Ensuite résonna une voix furieuse, la voix du Lapin, en train de crier : « Pat ! Pat ! Où 

es-tu ? » 

Après quoi, une voix qu'elle ne connaissait pas répondit : « Ben, j'suis là, pour sûr ! 

J'arrache des pommes, not' maît' ! 

 ‒ Ah ! vraiment, tu arraches des pommes ! Arrive ici ! Viens m'aider à sortir de là ! » 

(Nouveau fracas de verre brisé). « Voyons, Pat, dis-moi un peu : qu'est-ce que tu aperçois à la 

fenêtre? 

 ‒ Pour sûr que c'est un bras, not' maît’ ! » (Il prononçait : brâââs). 

 « Un bras, imbécile ! Qui a jamais vu un bras de cette taille ? Ma parole, il bouche 

complètement la fenêtre ! 

 ‒ Pour sûr que c'est ben vrai, not' maît' ; mais, malgré ça, c'est ben un bras. 

 ‒ En tout cas, il n'a rien à faire là : va donc l'enlever ! » 
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 Cette conversation fut suivie d'un long silence, et Alice n'entendit plus que quelques 

phrases à voix basse de temps à autre, telles que : « Pour sûr, j'aime pas ça du tout, not' maît' ; 

vrai, j'aime pas ça du tout ! » et : « Fais ce que je te dis, espèce de poltron ! » 

Finalement, Alice ouvrit la main de nouveau et fit encore un grand geste comme pour 

attraper une mouche. Cette fois, il y eut deux cris aigus et un nouveau fracas de verre brisé.    

« Qu'est-ce qu'il doit y avoir comme châssis à concombres ! pensa Alice. Je me demande ce 

qu'ils vont faire à présent! Pour ce qui est de me retirer de la fenêtre, je voudrais bien qu'ils 

puissent y arriver! Moi, je n'ai pas envie de rester ici plus longtemp-temps ! » 

Pendant un moment, elle n'entendit plus rien ; puis vint le grondement sourd de petites 

roues de charrette et le bruit de plusieurs voix en train de parler en même temps. Elle 

distingua les phrases suivantes : 

« Ousqu'est l'autre échelle? — On m'a dit d'en apporter qu'une ; c'est Pierre qu'a 

l'autre. — Pierre, amène-là ici, mon gars ! — Mettez-les à ce coin-ci. — Non, faut d'abord les 

attacher bout à bout ; elles arrivent point assez haut. — Oh ! ça fera comme ça, t'es ben 

difficile. — Dis-donc, Pierre, attrape-moi cette corde ! — Est-ce que le toit supportera son 

poids ! — Attention à cette ardoise qu'est détachée ! — Ça y est, elle dégringole ! Gare là-

dessous ! » (Ici il y eut un grand fracas.) « Qui c'est qu'a fait ça ? — Je crois que c'est Pierre. 

— Qui va descendre dans la cheminée ? — Moi, je ne marche pas ! Vas-y, toi ! — Si c'est 

comme ça, j'y vais point, moi non plus ! — C'est Pierre qui doit descendre. — T'entends, 

Pierre ? le maître dit que tu dois descendre dans la cheminée ! » 

« Ah, vraiment ! Pierre doit descendre dans la cheminée ! pensa Alice. Ma parole, c'est 

à croire que tout retombe sur le dos de Pierre ! Je ne voudrais pour rien au monde être à la 

place de Pierre : cette cheminée est étroite, c'est vrai, mais je crois bien que j'ai la place de 

donner un coup de pied ! » 

Elle retira son pied aussi loin qu'elle le put, et attendit. Bientôt, elle entendit les griffes 

d'un petit animal (elle ne put deviner quelle sorte d'animal c'était) gratter les parois de la 

cheminée juste au-dessus d'elle. Elle se dit : « Voici Pierre », donna un grand coup de pied, et 

prêta l'oreille pour savoir ce qui allait se passer. 

D'abord elle entendit plusieurs voix qui s'exclamaient en chœur : « Tiens, voilà    

Pierre ! »... Puis le Lapin ordonna : « Attrapez-le, vous, là-bas, près de la haie ! »... Puis il y 

eut un silence... puis un chœur de voix confuses : « Relevez-lui la tête. — Un peu d'eau-de-vie 

maintenant. — Ne l'étouffez pas. — Comment ça s'est-il passé, mon vieux ? Qu'est-ce qui t'est 

arrivé ? Raconte-nous ça ! » 
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Finalement, une petite voix faible et glapissante se fit entendre : (« Ça, c'est Pierre », 

pensa Alice.) 

« Ma parole, je ne sais pas... Non, merci, j'en ai assez... Oui, je me sens mieux, mais je 

suis encore trop étourdi pour vous raconter... Tout ce que je sais, c'est qu'un espèce de machin 

m'a cogné comme un diable qui sort d'un boîte, et me v'là parti en l'air comme une fusée ! 

‒ Pour ça, oui, c'est ben vrai, mon vieux ! s'exclamèrent les autres. 

  ‒ Il va falloir brûler la maison ! dit la voix du Lapin. 

  ‒ Si vous faites ça, je lance Dinah à vos trousses ! » s'écria Alice de toutes ses forces. 

Un silence de mort régna aussitôt, et elle pensa : « Je me demande ce qu'ils vont bien 

pouvoir inventer à présent ! S'ils avaient pour deux sous de bon sens, ils enlèveraient le toit. » 

Au bout d'une minute ou deux, ils recommencèrent à s'agiter, et Alice entendit le 

Lapin qui disait : « Une brouettée suffira pour commencer. » 

« Une brouettée de quoi ? » pensa la fillette. Mais elle ne tarda pas à être fixée, car, 

une seconde plus tard, une averse de petits cailloux s'abattit sur la fenêtre, et quelques-uns la 

frappèrent au visage. « Je vais faire arrêter ça », se dit-elle ; puis elle cria de toute sa force :    

« Vous ferez bien de ne pas recommencer ! » ce qui amena un silence de mort. 

Alice remarqua, non sans surprise, que les cailloux éparpillés sur le plancher se 

transformaient en petits gâteaux, et une idée lumineuse lui vint. « Si j'en mange un, pensa-t-

elle, il va sûrement me faire changer de taille ; et, comme il est impossible qu'il me fasse 

encore grandir, je suppose qu'il va me faire rapetisser. » 

 Là-dessus, elle avala un gâteau, et fut ravie de voir qu'elle commençait à diminuer 

immédiatement. Dès qu'elle fut assez petite pour pouvoir passer la porte, elle sortit de la 

maison en courant. Dans le jardin, elle trouva un grand nombre de petits animaux et d'oiseaux. 

Pierre, le pauvre Lézard, était au milieu du groupe, soutenu par deux cochons d'Inde qui lui 

versaient à boire. Tous se ruèrent dans la direction d'Alice dès qu'elle se montra, mais elle 

s'enfuit à toutes jambes et se trouva bientôt en sécurité dans un bois touffu. 

« La première chose que je dois faire », se dit-elle tout en marchant dans le bois à 

l'aventure, « c'est retrouver ma taille normale ; après ça, il faut que j'arrive à pénétrer dans ce 

charmant jardin. Je crois que c'est un très bon projet. » 

En vérité, ce projet semblait excellent, à la fois simple et précis ; la seule difficulté 

c'est qu'Alice ne savait pas le moins du monde comment le mettre à exécution. Tandis qu'elle 

regardait autour d'elle avec inquiétude parmi les arbres, un petit aboiement sec juste au-dessus 

de sa tête lui fit lever les yeux en toute hâte. 
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Un énorme petit chien la regardait d'en haut avec de grands yeux ronds, et essayait de 

la toucher en tendant timidement une de ses pattes. 

« Pauvre petite bête ! » dit Alice d'une voix caressante. Puis elle essaya tant qu'elle put 

de siffler le petit chien ; mais, en réalité, elle avait terriblement peur à l'idée qu'il pouvait avoir 

faim car, dans ce cas, il aurait pu tout aussi bien la dévorer, malgré ses cajoleries. 

Ne sachant trop que faire, elle ramassa un bout de bâton et le lui tendit ; alors le petit 

chien fit un grand saut en l'air en jappant de plaisir, puis il se jeta sur le bâton qu'il se mit à 

mordiller ; Alice s'esquiva derrière un grand chardon pour éviter d'être renversée, mais, dès 

qu'elle se montra de l'autre côté du chardon, le petit chien se précipita de nouveau sur le bâton 

et fit la cabriole dans sa hâte de s'en emparer ; alors Alice (qui avait nettement l'impression de 

jouer avec un cheval de trait, et qui s'attendait à être piétinée d'un moment à l'autre) s'esquiva 

de nouveau derrière le chardon ; sur quoi, le petit chien exécuta une série de courtes attaques 

contre le bâton, avançant très peu et reculant beaucoup chaque fois, sans cesser d'aboyer d'une 

voix rauque ; finalement il s'assit à une assez grande distance, haletant, la langue pendante, et 

ses grands yeux mi-clos. 

Alice jugea qu'elle avait là une bonne occasion de se sauver; elle partit sans plus 

attendre, et courut jusqu'à ce qu'elle fût épuisée, hors d'haleine, et que l'aboiement du petit 

chien ne résonnât plus que très faiblement dans le lointain. 

« Pourtant, quel charmant petit chien c'était ! » se dit-elle en s'appuyant contre un 

bouton d'or pour se reposer, et en s'éventant avec une de ses feuilles. « J'aurais bien aimé lui 

apprendre à faire des tours si... si seulement j'avais eu la taille qu'il faut pour ça ! Oh! mon 

Dieu! J'avais presque oublié que je dois grandir ! Voyons... comment est-ce que je vais m'y 

prendre ? Je suppose que je devrais manger ou boire quelque chose ; mais la grande question 

est : quoi ? » 

La grande question était certainement : quoi ? Alice regarda les fleurs et les brins 

d'herbe autour d'elle, sans rien voir qui ressemblât à la chose qu'il fallait manger ou boire, 

étant donné les circonstances. Tout près d'elle se dressait un champignon à peu près de sa 

taille ; quand elle eut regardé sous le champignon, derrière le champignon, et des deux côtés 

du champignon, l'idée lui vint qu'elle pourrait également regarder ce qu'il y avait sur le dessus 

du champignon. 

Elle se dressa sur la pointe des pieds, jeta un coup d'œil attentif, et son regard 

rencontra immédiatement celui d'une grosse chenille bleue, assise les bras croisés, fumant 

tranquillement un long narguilé, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce fût. 


