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Alice começava a enfadar-se de estar sentada no barranco junto à irmã e 

não ter nada que fazer: uma ou duas vezes espiava furtivamente o livro que ela 

estava lendo,mas não tinha figuras nem diálogos,”e de que serve um livro” – pensou 

Alice – “sem figuras nem diálogos?” 

                                                        LEWIS CARROLL 
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RESUMO 

 

 

O objetivo desta dissertação é o estudo da figura do nonsense nas obras Alice no 
País das Maravilhas(1865) e Através do Espelho(1872),de Lewis Carroll,integrada 
ao diálogo no processo do narrar,cuja finalidade é observar seus efeitos sobre a 
escritura e reescritura pela via da arte de caracterização da ilustração.Ao ler e 
analisar essas obras,identificamos que a aproximação das duas formas de 
narrar/mostrar dessas narrativas do século XIX,pela mediação da lógica do 
nonsense,fazem uso de certos marcadores no discurso,e estes executam um 
trabalho de transposição da lógica para a não lógica,tanto na comunicação verbal 
quanto não verbal.Esta transmutação produz eventos de linguagem,de 
inversão,esvaziamento e negação semânticos,trazidos pelos leitores e ilustradores 
dessas narrativas como modos de exercício do trabalho artístico realizado por Lewis 
Carroll,John Tenniel,ilustradores modernos e contemporâneos,que constituem o 
nosso corpus textual de análise e interpretação.Para atender a essa mediação da 
palavra nonsensical e poder reconhecê-la nos modos do exercício da interpretação 
criativa,propomos três hipóteses,que foram demonstradas e interpretadas sob 
múltiplos suportes teóricos:a primeira,prevê a correlação e a equivalência entre o 
enunciado verbal e o visual que se contrapõem no processo de comunicação;a 
segunda aponta para os marcadores das diferenças(semânticas,perceptivas e 
artísticas)presentes no enunciado verbal e visual como unidades de réplicas do 
diálogo;a terceira situa o diálogo palavra e imagem mediado pelo nonsense sem 
fronteiras temporais,impulsionando as narrativas de Carroll à polissemia de valores e 
sentido pela via da arte de caracterizar da ilustração como obras de significância 
infinita. 
 

 

Palavras-chave: nonsense; jogo lúdico; lógica e não lógica;arte de caracterização. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this dissertation is to study nonsense in dialogue incorporated in the 
narrative process, in Lewis Carroll’s masterpieces, Alice’s Adventures in 
Wonderland and Through the Looking-Glass, with the purpose to observe the 
effects of the lack of coherent meaning in writing and rewriting through the 
characterization art illustration. In reading those works we verified how two ways of 
narrating/presenting were brought together by Nineteenth-century through the 
mediation of the logic of nonsense.  Such a connection introduced certain markers in 
the discourse, and these work out a transposition form the logical to the illogical, in 
both verbal and non-verbal communication. Such an operation produced events of 
language, of inversion, and of semantic meaninglessness or emptying of meaning, 
which were interpreted by the readers- illustrators, as modes of artistic exercise by 
Lewis Carroll, John Tenniel modern and contemporary illustrators that make up the 
focus of our texts in the analysis and interpretation. In order to understand mediation 
of the nonsensical word and recognize it in the modes of creative interpretation 
exercise, we propose three hypothesis which were expectedly demonstrated and 
interpreted by resorting the multiple theoretical supports. The first demands the 
correlation and equivalence between the verbal and visual enunciates counterpoising 
each other in the communication process. The second indicates the perceptive, 
semantic and artistic markers of differences present in verbal and visual enunciates 
as indexing units dialogue replies. The last situates word and image as mediated by 
nonsense devoid of time-frontiers, pushing Carroll’s narratives towards a polysemy of 
values and senses by means of the art to characterize illustration as works of an 
infinite significance. 
 

 

Key-words: nonsense; ludic play; dialogue; logical and illogical; characterization art. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo central desta dissertação é o estudo da obra de Lewis 

Carroll(cognome do Reverendo Charles Lutwidge Dogdson, 1832-1898). Editadas 

como livros ilustrados destinados à leitura do público jovem, a narrativa de Alice no 

País das Maravilhas, publicada em 1865, e sua continuação em Através do 

Espelho, publicada em 1872, tem sido, até hoje, objeto da arte de caracterização 

por inúmeros ilustradores nacionais e internacionais.  

Esta produção carrolliana tem se qualificado como um objeto da arte de 

caracterizar, com a finalidade de ganhar leitores, tanto infantis quanto adultos. 

Historicamente, a arte de caracterizar surgiu com o advento da arte neoclássica do 

artista francês, Ingres (1780-1867), um dos maiores desenhistas da época 

romântica, seguido por vários escritores, tais como: Miguel de Cervantes (1547-

1616), na Espanha, e artistas de costumes, como Hogarth (1697-1764) e 

Rowlandson (1756-1827), na Inglaterra. 

No Brasil, nos séculos XX e XXI, também surgiram nomes de romancistas, 

artistas, ilustradores e comunicadores visuais comprometido com a arte da ilustração 

em livros, a saber: Mário de Andrade (1893-1945), Di Cavalcanti (1857-1976), Lima 

Barreto (1881-1922) e Cassio Loredano (1948), Edgard Vasques (1949), Guido 

Viário (1897-1971), Henrique Cavalleiro (1892-1975), Juarez Machado (1941), Lauro 

Villares (1908-1987), Marcio Leite Novaes, Paulo Sampaio Quirino Campofiorito 

(1931-1999), Raul Pederneiras (1874-1953), Ziraldo (1932), dentre outros. 

Com o escopo de ampliar os esclarecimentos da história da arte de 

caracterizar, enfocamos o termo caricatura, que significa aumentar os traços físicos 

de uma pessoa, ou seja, satirizar, ironizar pessoas ou fatos e, em alguns casos, 

intenta a deformação de algum objeto ou mesmo de um indivíduo. 

A caricatura, enquanto representação tem a finalidade de destacar algum 

gesto, ou mesmo aspectos da personalidade, de uma pessoa. Entende-se que a boa 

caricatura consegue desvendar as impressões, o caráter e a essência marcados no 

rosto de um indivíduo. Outro aspecto curioso é que a caricatura não teria origem no 

cômico, mas seus antecedentes são encontrados nas concepções líricas de 

monstros romanescos e em deformações científicas dos desenhos de Leonardo da 

Vinci (1452-1519). 
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As formas adotadas, entretanto, pela adaptação para facilitar a interpretação 

das histórias originais de Alice, em língua inglesa, por meio de figuras e diálogos, 

tornou-se uma moda, um gênero novo,”une comédie de moeurs au 

crayon”propiciada, na época, pela divulgação mais ampla do jornal. A caracterização 

da personagem na história em pranchas litografadas em preto e branco ou coloridas 

a mão vem, ao mesmo tempo, testemunhar o processo da hibridização da narrativa 

verbal na ficção infantil ilustrada. 

Decorrente dessa arte híbrida, na interação imagem e palavra, o diálogo  

não mais seria suficiente em sua essência, mas se completaria nas relações que 

são estabelecidas pela tradução da narrativa verbal para a não verbal, ou entre o 

diálogo e a figura. Isso significa pensar a noção de que a imagem não é somente 

reprodução de realidade, mas vai além dela, pois passa a ser pensada com 

coerência, concordância, causalidade, sem, contudo, servir apenas a uma lógica 

determinista. 

Assim argumentando, deduz-se no diálogo da narrativa de Alice a negação 

da natureza ideológica da palavra, que não é mais entendida somente como 

mediação da figura, mas, por consequência, propicia maior liberdade de expressão e 

comunicação ao exercício, não mais servil da tradução da ilustração. 

Por conseguinte, a caracterização dada às histórias de Alice no País das 

Maravilhas e Através do Espelho, (nesta dissertação sob as siglas APM e AE), 

propicia a construção da imagem com um maior grau de domínio sobre os leitores. 

Hunt (2010), no seu livro Crítica,teoria e literatura infantil, ressalta que muitos 

livros se servem de imagens como um complemento para as palavras. Isto acontece 

porque  a ilustração de um livro tem um amplo potencial semântico, não limitado à 

mera seleção de imagens, pois atua como um mecanismo instigante e auxiliar, um 

modificador da maneira como lemos o texto verbal. Assim, no diálogo, a imagem, 

mesmo possuidora de um universo com características próprias, tem a capacidade 

de recriar, de interpretar o verbal, quando traduzido para a arte da visibilidade. 

Em se tratando de reescritura de uma obra traduzida, ela contribui, também, 

para a elaboração da imagem de um autor ou de uma obra literária. Lefevere (1992) 

na obra Tradução e Adaptação de Amorim (2005), nos esclarece que os 

especialistas que produzem a reescritura são os responsáveis pela subsistência de 

uma obra literária, fazendo-a ecoar de forma vasta para que ocupe um lugar distinto. 
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Grande parte deste fenômeno acontece porque boa parte das reescrituras associa-

se a uma ideologia cultural, bem como a uma poética dominante. 

Perrone-Moisés (2005) afirma que o texto não é um organismo estável, mas, 

sim, o lugar onde o indivíduo é posto em movimento juntamente com a sua 

congruência, sociedade, ética e economia. Por isso, a reescritura quer materializar a 

forma como uma determinada obra pode se ajustar, elaborar uma poética em uma 

determinada cultura, assim como redescobrir obras depreciadas por outras 

gerações. 

Lefevere (2005) entende que a tradução é um procedimento pelo qual se 

consegue ajustar um texto original, legitimando-o a partir do ponto de vista da época 

vigente. A forma como o tradutor lida com o universo discursivo original, ou seja, os 

conceitos, os costumes de uma cultura e a definição do público alvo sáo as bases 

que fundamentarão a veracidade de sua tradução.  

A reescritura da obra Alice no País das Maravilhas, do original em inglês 

para a tradução em português, obra considerada intraduzível por críticos, traz à tona 

o modo de compreender o exercício da tradução, e ressalta que a tradução não é 

somente o sentido do texto, mas o ritmo e a essência que lhe oferece. Em relação 

aos jogos de palavras, às rimas, à ironia e ao tom lúdico dos diálogos do nonsense, 

elementos constitutivos do enunciado das narrativas de Alice; eles pedem uma 

flexibilidade maior por parte do tradutor, incitando-o a criar novas soluções a serem 

dadas também por meio da adaptação. Este raciocínio é destacado por Haroldo de 

Campos (2010), ao pontuar que o essencial numa tradução, não é traduzir o que é 

”linguagem num texto, mas o que não é linguagem” (CAMPOS, 2010, p. 32). 

Estas implicações que a travessia da escritura-reescritura da obra carrolliana 

levanta enquanto caracterização visual, aproximando a narrativa verbal da narrativa 

visual, constituem o propósito nesta dissertação, a serem tratadas pela mediação do 

nonsense. O sentido do nonsense, para nós, se condiciona à leitura da narrativa 

ficcional carrolliana, nas interrelações do diálogo palavra e imagem, em dois modos 

correlatos e duas mediações de narrar as aventuras de Alice: a palavra e a 

ilustração. 

A partir desses pressupostos, delimitamos os objetivos específicos desta 

investigação: 
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a) Reconhecer as diferenças existentes na narrativa verbal caracterizada 

pela semântica do nonsense, em trabalho de transposição de sentido e lógica; 

 b) Discriminar os marcadores do diálogo palavra e imagem na narrativa 

visual ilustrada. 

 

Estas operações se justificam ao se observar o trabalho de uma retórica 

figurada pelo nonsense e por enigmas, figuras estilísticas que exigem tradução e 

decifração do tradutor. Isso porque ela apresenta essa lógica de um discurso muito 

distante da inteligibilidade e da compreensão do leitor comum, em especial, o 

infantil. Por mais essa razão, ilustradores e tradutores foram levados a tratar as 

obras de Carroll à luz da ilustração, com o objetivo de relativizar tanto a 

comunicação com o leitor quanto a interpretação de suas histórias. 

Igualmente, ambas as leituras, a verbal e a imagética, apresentam discursos 

e linguagens específicos, que necessitam de uma interação entre si, na aproximação 

da história original à história traduzida. Interação que nos propicia a observação das 

diferenças semânticas e funcionais no grande enunciado da obra. Por conseguinte, 

essas diferenças resultantes da interação palavra e imagem fazem do livro de Alice 

um livro de fantasias imaginativas que transgride o código do passado e o lança 

para o contexto moderno. Essa leitura utilitária do livro para crianças já está implícita 

no diálogo entre figuras e palavras expresso no pensamento de Alice: 

“ E de que serve um livro”,pensou;”sem figuras nem diálogos”? 

Para destacar esses discursos e recursos expressivos de linguagem em 

exercício de diferenciação, impõe-se conhecer, antes, os princípios teóricos do 

diálogo verbal e da arte de caracterizar as personagens, no contexto da história 

sujeita ao não sentido do nonsense. A imagem, sob esta diferença lógica, recebe a 

função de arranjar a palavra no enunciado nonsensical, e dar-lhe, por conseguinte, 

um lugar em que ambas narram em relações de equivalências, o que requer  

reflexões mais profundas a serem expostas nesta dissertação.  

Na arte de caracterizar, é a imagem que faz a travessia semântica do 

nonsense e que reverte ambos os códigos no ato da comunicação por meio de 

outros canais sensoriais introduzidos pela lógica do pensamento visual e dos demais 

sentidos: audição, olfato, tato. Não somente a visibilidade, mas também a 

sonoridade, a tatilidade, a cor, a forma e a linha do desenho, o espaço da página, o 

volume participam desta exposição lógica. Todos esses elementos da composição 
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espacial do texto visual passam a corroborar com a leitura, à luz das correlações as 

artes plásticas e a arte literária. 

Desde a Antiguidade, fora a leitura do visível o motivo impulsionador da 

leitura do verbal no livro endereçado a crianças e adultos. Por consequência, a 

leitura da visibilidade das histórias ilustradas de Alice de Carroll introduziu um novo 

conceito de tempo e espaço na narrativa monológica infantil, favorecida pela 

reescritura. Esta reescritura da visibilidade atuou, amplamente, no interior da cultura 

da sociedade do século XIX.  

 Todavia, este modo lógico de enunciar fragmentado e alinear propiciado 

para o nonsense introduziu rupturas na história e, consequentemente, gerou 

desvios, atalhos na comunicação verbal e na significação. Todos estes cortes do 

enunciado compreendidos como híbridos da língua produziram alternâncias entre 

diferenças semânticas estruturais e funcionais, ocultando formas de expressividade 

e um objeto de sentido particular.  

Todavia, a edição ilustrada que traduz as histórias de Alice pela mediação 

da imagem apela a um gênero literário em renovação e gera uma linguagem visível,  

com inflexões enigmáticas paródicas e irônicas da imagem correlata à palavra. 

Ressaltamos que o trabalho de correlação dos enunciados verbais em 

diálogo com a imagem tende a construir enunciados inacabados, que recebem 

formas sintáticas e semânticas invertidas pela via do imaginário endereçado ao leitor 

de qualquer idade. Interpretar os enunciados escritura e reescritura a partir dos 

indicadores correlatos, tanto na comunicação verbal  quanto na visual da ilustração, 

é o alvo de demonstração de nosso corpus e da problemática central deste estudo 

sobre a literatura da obra de Carroll, assim enunciada: 

As correlações entre a palavra e a imagem na caracterização da história 

pela via do nonsense podem constituir estruturas de enunciados significativos e 

afeitos para a leitura do trabalho de ilustração? 

Para responder a esta problemática, apresentamos três hipóteses de 

trabalho:  

 

 a) O enunciado verbal e o visual são correlatos analógicos: um, enquanto 

sujeito, o outro, enquanto objeto, pois ambos contrapõem uma comunicação 

diferenciada no contexto das histórias de Alice; 
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b) Os marcadores das diferenças (afetivas, perceptivas, semânticas e 

artísticas) presentes no enunciado visual da ilustração atuam como unidades 

indicadoras das réplicas por meio da lógica do nonsense; 

c) O diálogo da palavra e da imagem, agora sem fronteiras temporais, 

impulsiona a narrativa de Alice à polissemia de valores e sentidos pela via da arte de 

caracterizar da ilustração. 

 

Em relação à figura lógica do nonsense de Carroll, seu caráter puramente 

lúdico desprendido do peso do sentido, torna-se uma forma de estabelecer o 

“impossível”, brincando com a lógica das palavras. Sendo assim, torna-se imprópria 

uma compreensão superinterpretativa por meio de uma decodificação linear do 

texto.Segue-se a temática subdividida em três capítulos: 

No primeiro capítulo, sob o título “As histórias de Alice no País das 

Maravilhas e Através do Espelho:o processo de comunicação.Com o destaque da 

releitura da história de Alice de Lewis Carroll, abordamos  as formas e as mediações 

do diálogo duplo da história, apontando as diferenças retóricas e a reinvenção da 

narrativa de Alice pela  arte de caracterizar. 

No segundo capítulo intitulado A história de Alice ilustrada, no qual as 

duas histórias, a verbal e a visual, são tratadas a partir do indicador lógico, nonsense 

e são apontados os diálogos ambíguos entre Alice e as personagens, ou seja, figura 

versus diálogo. 

O terceiro capítulo,A arte de caracterizar e os desvios semânticos de 

imagem, trata da arte de caracterizar e os desvios semânticos da imagem, nos 

quais investigamos as ambiguidades de sentido reveladas pela arte de caracterizar. 

Nele, descrevemos as diferenças da caracterização no corpus:Alice no País das 

Maravilhas e Através do Espelho, com tradução de Sebastião Uchoa Leite (1977) 

ilustração de Lewis Carroll (1977); e ilustração de John Tenniel (2002);  tradução de 

Nicolau Sevcenko (2009) e ilustração de Luis Zerbini (2009);  tradução de Ana Maria 

Machado (2010) e  ilustração de Jô de Oliveira (2010). 

Alice no país das Maravilhas e Através do Espelho, traduzido por 

Sebastião Uchoa Leite, será a fonte das citações empregadas na exemplificação dos 

argumentos desta dissertação. 
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CAPÍTULO I: AS HISTÓRIAS DE ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS E 

ATRAVÉS DO ESPELHO: O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

 

 

1.1  O diálogo de Alice: duas mediações e dois modos 

 

As imagens visuais são registradas pelo homem desde os tempos do 

paleolítico à época moderna. Tempos em que o homem deixou suas marcas 

expressivas sob o registro de formas, sinais e arabescos. Esses desenhos tinham 

por finalidade deixar mensagens às gerações futuras. Os meios de comunicação 

humana representados por meio de figuras desenhadas ou pintadas e chamavam-se 

petrogramas e, se fossem gravadas ou talhadas, petroglifos. Eram imagens porque 

representavam pessoas e objetos da vida real, mediações relacionadas com a 

magia e a religião. 

O significado de imagem [imago] expressava a máscara usada nos funerais 

na Antiguidade romana. Esse conceito também está ligado ao ”espectro ou à alma 

do morto, não só à morte, mas também a toda a história da arte e dos ritos 

funerários” (JOLY, 2010, p. 18). 

Historicamente, a imagem foi núcleo de reflexão para os filósofos Platão 

(428-347 a.C.) e Aristóteles (384-322 a.C.). Platão (428-347 a.C.), apoiado na sua 

teoria do idealismo, considerava a imagem como uma projeção da mente. Já 

Aristóteles (384-322 a.C.) concebia a imagem uma representação mental de um 

determinado objeto real, sustentando sua teoria do realismo. Em alguns momentos, 

eles a defendem, em outros, a reprovam pelas mesmas razões:  

 

[...] Imitadora para um, ela engana, para outro, educa. Desvia da 
verdade ou, ao contrário, leva ao conhecimento. Para o primeiro, 
seduz as partes mais fracas de nossa alma, para o segundo, é eficaz 
pelo próprio prazer que sente com isso (JOLY, 2010, p. 19). 

 

Por um longo tempo, as imagens ficaram subordinadas apenas aos símbolos 

culturais e tinham a palavra como a sua principal privilegiada, ou seja, as ilustrações 

eram apenas representações da linguagem. 

Foi somente no século XIX, que o livro ilustrado voltou-se à criança devido a 

sua natureza imaginativa. A ilustração teria, por fim, somente que servir à leitura da 



17 
 

visualidade. A narrativa ilustrada por imagens estaria vinculada ao código verbal 

com a função de traduzir o visual e fazer dele sua escritura. A ilustração atuava 

apenas como uma representação simbólica da palavra para comunicar de forma 

semelhante. Desse modo, o livro ilustrado estaria limitado à leitura verbal sem 

qualidade artística. 

Em face dessa limitação cultural, o código verbal se sobrepõe ao código 

visual no processo de comunicação. O próprio leitor é induzido a dar prioridade ao 

código verbal sobre o visual. Neste aspecto, inicia-se o processo interativo da 

relação palavra e imagem, em suas duas mediações e dois modos de apresentação 

na ilustração: o fragmentário e o interativo. O fragmentário seria o texto linguístico 

precedido por um texto ilustrador garantindo um caráter de interdependência e 

equivalência. No processo interativo, o texto ilustrado ganharia uma outra 

modalidade de leitura, criativa e interpretativa, revertendo os signos em formas de 

sentimentos, sensações, perceptividades, conhecimentos e afetividades. 

O termo imagem é compreendido por estudiosos das linguagens visuais em 

duas mediações: o material, representante do nosso meio ambiente visual e o 

imaterial, aquele das imagens da nossa mente. Um desenho infantil, uma pintura 

impressionista, cartazes são designados como representações visuais. As 

imaginações, as fantasias são imagens da nossa mente e, portanto, conhecidas 

como representações mentais.  

Santaella (2010) destaca que as imagens sempre foram um meio de 

expressão de toda a cultura humana, antes do registro da palavra na escritura. 

Entretanto, quando a propagação da “palavra humana começou a adquirir 

dimensões galácticas, já no século XV de Gutenberg, a galáxia imagética teria de 

esperar até o século XX para se desenvolver” (SANTAELLA, 2010, p.13) 

Lembrando Platão (438-347 a.C.), a imagem estaria associada às sombras e 

aos reflexos: 

 

[...] Chamo de imagens em primeiro lugar as sombras, depois os 
reflexos que vemos nas águas ou na superfície de corpos opacos, 
polidos e brilhantes e todas as representações do gênero. Imagem, 
portanto, no espelho, é tudo o que emprega o mesmo processo de 
representação; já percebemos que a imagem seria um objeto 
segundo com relação a outro que ela representaria de acordo com as 
leis particulares (PLATÃO apud JOLY, 2010, p. 14).  
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No contexto do livro ilustrado, a prioridade do imagético aumenta à medida 

que se impõe a diferença entre o ver a figura e o ler a imagem. Submisso a esta 

diferença, o artista ilustrador converte a palavra em imagem, e tanto a palavra narra 

a história quanto a imagem narra a palavra. As ilustrações passam a exercer um 

papel discursivo e a cumprir, por analogia, suas funções com características 

peculiares e autônomas dadas por outro olhar. 

Entretanto, na posição e no exercício da função discursiva da leitura 

interativa com a palavra e a imagem, tanto a palavra quanto a figura exercem na 

página do livro impresso outras modalidades de interações no lugar textual: 

 

[...] para contar a história das simetrias, das invenções, da 
centralidade e policentralidade, dos equilíbrios e desequilíbrios, das 
anamorfoses. Tudo isso tende, por consequência, a levar a recepção 
à percepção de uma nova imagem em outras interações 
comunicativas que descentralizam  o ponto de vista do observador 
em  função de um lugar textual [...] (PALO, 2011, p.122). 

 

O caráter interacional do ato de ler e ver coloca, portanto, os dois códigos 

em tensão no lugar textual, conferindo novas simetrias e perspectivas ao trabalho da 

ilustração e ao tratamento do signo, ao mesmo tempo, em que modula a 

comunicação entre o remetente e o destinatário.  

Na prática da ilustração, os signos se apresentam da mesma forma como se 

estruturam no pensamento; são signos que se atualizam em forma de sensações, 

sentimentos, e conhecimentos. Essas qualidades dos signos visuais, são formas 

sensíveis que fazem parte da natureza humana da criança.  Culturalmente, a leitura 

dos signos não verbais contribui para que esse leitor se desenvolva, adquira mais 

informação e consequentemente, conquiste uma posição superior, em novo estatuto 

infantil. São estes signos que: 

 

[...] lhe apresentam sua própria imagem infantil sob um olhar exterior 
àquilo que vê. Olhar que tem um tempo de ver, ao abrir-se para a 
fala, e que atribui ao “eu” um estatuto transcendental, capaz de 
torná-lo um evento de linguagem com “essência infantil” (PALO, 
2011, p.123).  

 

As aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, já 

previam, em suas escrituras, uma nova forma de contar histórias pela via do 

imaginário,  um outro lugar textual em favor da percepção do leitor.  
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O matemático, escritor e artista Lewis Carroll, ao escrever Alice no Pdas 

Maravilhas criou um espaço imaginário artístico por meio da palavra, o nonsense, 

sugerindo a figura verbal e  formando o trio  espaço-imagem-imaginário, que irrompe 

os limites do real e do irreal. A partir desse momento, uma esfera de possibilidades 

no âmbito linguístico gera desvios, atalhos verbais próximos à realidade ficcional, a 

exemplo do diálogo: ”Está aí” – pensou Alice – “Já vi muitos gatos sem sorriso. Mas 

sorriso sem gato! É a coisa mais curiosa que já vi na minha vida”  (LEITE, 1977, p. 

84). 

A matemática também era um forte elemento no nonsense de Carroll, 

evidenciado no diálogo entre Alice e a Rainha Branca, em Alice Através do 

Espelho: - Hoje você não poderia ter, nem pelo menos nem pelo mais – disse a 

Rainha. A regra é: doce amanhã e doce ontem – e nunca doce hoje” (LEITE, 1977, 

p.182). 

O diferencial apresentado no texto ilustrado visa ao jeito do ilustrador contar 

histórias, a imagem narrando, indo além da sua interação com o texto linguístico. O 

próprio ilustrador também apresenta a sua distinção na organização das duas 

mediações e dos dois modos de compor a visibilidade da página, o fragmentário e o 

interativo, em sua edição, ao fazer uso dos correspondentes da visualidade: a cor, o 

desenho, as formas, a espacialidade.  

Ao ler o livro ilustrado, a criança faz uso da imaginação, coparticipa da 

produção visual. Não são mais as coisas que saltam 

 

[...] das páginas em direção à criança que as vai imaginando – a 
própria criança penetra nas coisas durante o contemplar, como 
nuvem que se impregna do esplendor colorido desse mundo pictório. 
Diante de seu livro ilustrado, a criança coloca em prática a arte dos 
taoistas consumados: vence a parede ilusória da superfície, e 
esgueirando-se por entre tecidos e bastidores coloridos, adentra o 
palco onde vive o conto maravilhoso (BENJAMIN, 2011, p. 69). 

 

O texto ilustrado, tal como em um palco, apresenta ao leitor um mundo 

maravilhoso, permeável, adornado de cores, lugar onde as coisas mudam a todo 

momento, e nele a fantasia da criança encontra um terreno fértil e  se aprofunda 

enquanto significação. Todos esses elementos verbais reunidos conseguem trazer 

para fora a criança de seu próprio interior, fazendo com que ela penetre na esfera 
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imagética, ”onde a realidade da imagem está no ícone e a verdade está no símbolo 

verbal” (BOSI, 2010, p. 46).  

Estes dois modos de codificar a imagem apresentam interações múltiplas 

tratadas pela ilustração em suas modelizações visuais.  Na interatividade das 

mediações e dos modos, a imagem funciona ”como um duplo do texto descritivo 

ainda que reproduzindo um universo com qualidades próprias, a sequência de 

imagens recria, interpreta o verbal e o traduz para a visibilidade” (SOUZA, 2010, p. 

51). 

Santaella ressalta que: ”não há imagens como representações visuais que 

não tenham surgido de imagens que não tenham alguma origem no mundo concreto 

dos objetos visuais” (SANTAELLA, 2010, p.15); aqui, ocorre a presença do 

dominante da visibilidade sobre a visualidade, com seus modos e mediações 

singulares de representar e apresentar a imagem no tempo dos objetos reais e 

irreais. 

Lima (2009) acredita na imobilidade do tempo e do espaço na consciência 

imaginária, quando assevera sobre o tempo dos objetos: 

 

[...] O tempo dos objetos irreais é ele próprio irreal [...] É uma sombra 
de tempo, que bem  se conforma a esta sombra de objeto, com sua 
sombra de espaço. Nada separa mais seguramente de mim o objeto 
irreal: o mundo imaginário é por inteiro isolado; não posso aí entrar 
se não me irrealizando (LIMA, 2009, p. 152). 

 

No dualismo entre a palavra e a imagem, reconhecemos o lugar das 

diferenças tensivas e emotivas da relação palavra e imagem. O lugar é construído 

no texto verbal, enquanto que a ação determina as personagens por meio da 

caracterização no texto ilustrado, usada tanto para a descrição externa quanto para 

a descrição interna. Alice, em seu monólogo, revela-nos a presença dessa dualidade 

entre lugar e ação: 

 

Eu podia ver bem melhor o jardim, disse Alice a si mesma, se 
pudesse subir no topo daquele morro: e aqui está um caminho que 
vai direto até lá ou pelo menos, não, não é tão direto assim...(depois 
de caminhar alguns metros pela trilha, dobrando em algumas 
esquinas bruscas), mas acho que  afinal chego lá. É esquisito como 
esse caminho se enrosca. Parece mais um saca-rolhas do que um 
caminho! Bom, por este lado aqui eu chego ao morro, acho... não, 
não vai! Vai direto de volta para a casa. Já que é assim, vou tentar 
em sentido contrário (LEITE,1977, p.149). 
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O texto ilustrativo do pensamento imaginativo de Alice funciona como uma 

premissa verbal e, ao começar a lê-lo, é interpretado como um fato sígnico; ação de 

conhecimento, pensamento e linguagem. É mais o ato de perceber incorporado ao 

pensamento e da linguagem do leitor. 

 

 [...] O que se apreende no processo perceptivo da imagem mais 
insiste sobre a percepção do leitor e menos se apresenta aos 
sentidos: incorpora-se ao pensamento do leitor de modo sincrônico e, 
pela via da atenção, integra-se a sua mente enquanto ação de 
conhecimento, pensamento e linguagem [...] (PALO, 2011, p.127). 

 

 De acordo com Barthes (1969), a relação entre palavra e imagem enquanto 

ato de leitura duplica algumas informações do texto, em dois modos de ordenar as 

relações, ou pelos princípios da metonímia ou da metáfora. Colocados, uma ao lado 

da outra, palavra e imagem se aproximam mimeticamente. Segundo Barthes (1915-

1980): 

 

[...] ora se aproximam numa relação mimética [...] ora a imagem 
amplia o texto verbal, privilegiando relações metonímicas; ora a 
imagem amplia o texto verbal, acrescentando elementos que 
enriquecem a rede de sentidos (BARTHES, 1969 apud SOUZA, 
2010, p.43).  

  

A ilustração funciona como um pressuposto de uma enunciação verbal, 

portanto, lê-la é a mesma coisa que apresentá-la ou representá-la enquanto unidade 

linguística. Compreende-se, por conseguinte, que a linguagem em representação 

não pode “executar a tarefa diretamente porque não é via direta para o contato 

sensório com a realidade; serve apenas para nomear o que vemos, ouvimos e 

pensamos” (ARNHEIM, 2011, p.2). De um lado, alguns autores preconizam a 

autonomia da imagem, de outro, autores alegam a dependência linguística sobre a 

imagem, insistindo sobre a necessidade de radicar a baliza entre o verbal e o visual, 

dar-lhe um traçado limitador, como assevera  Metz: 

 

Ao nosso redor não distante de nós, delineia-se todo um caminho de 
reflexões, de impressões, de observações, de reflexos – toda uma 
vulgara difusa, múltipla, no limite do anonimato – que avança 
obstinadamente até estabelecer entre a “linguagem das imagens” e a 
“linguagem das palavras” uma intransponível linha de demarcação, 
cujo traçado excluiria formas intermediárias, assim como incursões 
recíprocas (METZ,1973 apud SOUZA, 2010, p.37). 
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Entretanto, para Joly (2010), o estatuto da palavra e da imagem não significa 

nem a autonomia da imagem e nem a dependência linguística sobre a imagem e, 

sim, significa uma fusão entre ambas, ou seja, a palavra constrói a imagem assim 

como a imagem constrói a palavra; para ele, palavras motivam imagens, imagens 

motivam palavras  -- esta  duplicidade modal  subsiste  no texto ilustrado.   

 

[...] A complementaridade das imagens e das palavras também 
reside no fato de que se alimentam umas das outras.  Não há 
qualquer necessidade de uma co-presença da imagem e do texto 
para que o fenômeno exista. As palavras engendram as palavras que 
engendram as imagens em um movimento sem fim (JOLY, 2010, p. 
121). 

 

As imagens são compostas de afecções, sensações, qualidades que 

solicitam a atenção do espectador para a significação. Aquilo que é mais relevante 

na leitura da relação entre a palavra e imagem é entendê-la como 

 

[...] objetos de imaginação e saber apenas como estes são feitos 
pela representação que prescinde da coisa e da forma. Sua leitura se 
refere aos novos modos de perceber um objeto, de observá-lo, de 
atualizá-lo e de significar conteúdos perceptivos, à semelhança da 
reinvenção do trabalho do artista ilustrador. É o ilustrador quem faz 
da palavra uma imagem (Ilustração) e da imagem uma palavra 
sugestiva (Ekphrase)  (PALO, 2011, p.127). 

 

No processo de leitura da imagem, entendemos que tanto o código verbal 

quanto o visual exige uma leitura interativa, independentemente de ser real ou irreal. 

O ato de interpretar deve ser entendido, portanto como uma ação mediadora que se 

propaga  entre aprendizado, aceitação e análise. 

Barthes (2010) defende que a oposição histórica se estabelece entre uma 

comunicação icônica e uma comunicação mista: 

 

[...] mista (imagem e linguagem) que é a de hoje; o sentimento muito 
vivo que temos atualmente de uma ascensão das imagens nos faz 
esquecer que nesta civilização da imagem, a imagem, precisamente 
por assim dizer não está jamais privada da palavra [...]  (BARTHES, 
1976, p. 53 apud SOUZA, 2010, p.38). 

 

  Jakobson (2010) confirma a dependência linguística da imagem,  

alicerçando a hegemonia da língua na cultura :” [...] a linguagem é de fato o próprio 
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fundamento da cultura. Em relação à língua, todos os outros  sistemas de símbolos 

são acessórios ou derivados (JAKOBSON,1995, p.18 apud SOUZA, 2010, p.38). 

Compreende-se entre essas duas proposições e autorias, Barthes e 

Jakobson, que o sistema ilustrador é um composto resultante dos elementos visuais 

e verbais em interação opositiva. Estes opostos, no texto infantil, têm a 

potencialidade de tornar o texto mais significativo, bem como motivar a leitura 

interativa  palavra e imagem. 

Confirmando este pressuposto, Flusser (2011) ressalta que : 

 

[...] existem dois tipos de textos: o das linhas escritas e o das 
superfícies. O texto das linhas escritas corresponde ao alfabeto 
ocidental e se caracteriza pelo processo sequencial de leitura. Já o 
das superfícies representa o mundo das imagens, exemplo da 
fotografia, pintura e cartazes (FLUSSER, 2002, p.21 apud PALO, 
2011, p.129). 

 

Calvino explica os dois tipos de processos imaginativos, em reciprocidade: 

aquele que “parte da palavra para chegar à imagem visiva e o que parte da imagem 

visiva para chegar à expressão verbal” (CALVINO, 2010, p. 99). Em outras palavras, 

este processo acontece quando lemos uma obra e visualizamos mentalmente a 

cena e depois a reconstruímos substancialmente. Nas cenas de um filme, por 

exemplo, as imagens depois de lidas num texto, foram vistas mentalmente pelo 

diretor para depois serem corporificadas no filme. Por isso, há uma sequência de 

etapas ”imateriais e materiais, nas quais as imagens tomam forma neste processo” 

(CALVINO,2010, p. 99). 

Essas associações imaginativas, no movimento do sistema textual, incitam a 

leitura que passa da visualidade para a visibilidade, exigindo do  leitor  uma leitura 

mais atenta que resulta em um  olhar criativo, vindo a se tornar hábito de uma leitura 

interpretativa em dois modos de relação. 

Estimulando essa ótica interpretativa, de dois textos, o da linha e o da 

superfície, em dois modos relacionais, apreende-se a passagem da história narrada 

pelo Rato, que se apresenta em forma de um rabo, ou seja, um poema icônico do 

rabo do rato. Neste segmento da narração, palavra e imagem estão numa 

correlação inventiva entre o contar e o mostrar. Observe-se que a imagem narra ao 

mostrar o Rato no discurso infantil no poema carrolliano, em forma de rabo do 

camundongo: 
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Décio Pignatari (2004), no seu livro Semiótica e literatura destaca que em 

1867, Carroll realizou um salto importante na Literatura da era industrial. 

 

[...] a) ao nível verbal tale/tail (conto/rabo); b) ao nível icônico verbal e 
não-verbal a ouvinte Alice ouve a história do camundongo olhando-
lhe a cauda, e a estória assume a configuração iconográfica da 
cauda (PIGNATARI, 2004, p.101) 

 

Os diálogos lúdicos presentes na caracterização visual das personagens 

também fazem parte da elaboração do sonho de Alice. A conversa de Alice com a 
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Rainha, quando ela se perde no “jardim das flores vivas”, sugere um  pensamento 

conclusivo, incitando a produzir efeitos novos no leitor, estimulando-o a exercitar 

hábitos de imaginar:  

 

-- De onde você vem? – perguntou a Rainha Vermelha – E para onde 
vai? Levante a cabeça, fale direito, e não fique mexendo os dedos o 
tempo todo. 
Alice obedeceu a todas essas instruções e explicou,o melhor que 
podia,que tinha perdido seu caminho. 
-- Não sei o que você quer dizer com seu caminho – observou a 
Rainha. -- Todos os caminhos aqui são meus. Mas,como é que você 
chegou aqui, afinal? – acrescentou num tom mais delicado. _ Faça 
uma reverência enquanto pensa na resposta. Isso economiza tempo. 
Alice espantou-se um pouco, mas estava muito atemorizada com a 
Rainha para pôr qualquer coisa em dúvida: ”Tentarei isso quando 
estiver em casa de volta”, pensou consigo, ”da próxima vez que 
estiver atrasada para o jantar (LEITE,1977, p.153). 

 

Conforme os teóricos citados, as histórias das Alices carrollianas através da 

leitura perceptiva, veiculam, em suas narrativas caracterizadas, um possível  

conceito de identidade para a literatura infantil em um novo perfil de leitor. O objeto é 

apreendido pelo olhar perceptivo do leitor e, nele, a imagem é o dominante. Essa 

imagem é a que redefine o texto ilustrativo, dá-lhe um lugar para atuar junto ao 

mundo e o traduz pela descrição de um ficcional construído pelo imaginário. 

 

- Não faz mal! - disse Alice em tom apaziguador, e curvando-se para 
as margaridas,que estavam começando a gritar de novo, sussurrou: - 
Se não engolirem a língua já, vou colher vocês.O silêncio baixou no 
mesmo instante,e várias margaridas rosadas ficaram brancas. 
-Òtimo! – disse o Lírio-tigrino. – As margaridas são as piores de 
todas. Quando uma  fala, todas começam a falar ao mesmo tempo.E 
ouvir a tagarelice delas basta para fazer qualquer um murchar! 
- Como é que vocês podem falar tão bem? – perguntou Alice, com a 
esperança de que um elogio aplacasse os ânimos. Já estive em 
muitos jardins antes, mas nenhuma das flores podia falar” 
(LEITE,1977, p.151). 

 

Observa-se nessa citação da narrativa, que o código verbal sugere à leitura 

interpretações mentais, vivências e experiências anteriores à organização textual. 

Esta é uma prioridade para os livros infantis, visto que dirigem o leitor ao objeto 

imaginário literário.  
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Neste particular,  o ato de levar o leitor a ler imagens, seres ou coisas com 

as quais interagem na vida, é um “espaço aberto à Literatura Infantil, em que a 

imagem fala tanto quanto a palavra” (COELHO, 2011, p.196). 

As histórias de Alice veiculam um mundo de fantasias, “mundo das 

maravilhas”, em que as imagens duram enquanto percepções semelhantes ou 

equivalentes ao real.  

 Assim caracterizadas pela via perceptiva, pode-se constatar que as 

narrativas da ilustração ativam a imaginação do leitor criança, garantem a eficácia 

do processo de comunicação, assegurando as informações inseridas na narrativa 

por meio da interação da imagem e da palavra. 

 Em suma, são estas narrativas da ilustração que possibilitam a efetividade 

da comunicação, que somente é possível por meio do diálogo palavra e imagem, 

provocando também um duplo diálogo de linguagens. Para tanto, na próxima parte 

deste trabalho, analisaremos as diferenças retóricas dos códigos e das linguagens, 

leremos o diálogo entre o texto literário e o texto ilustrado. 

 

 

1.2 Duplo diálogo de linguagens: diferenças retóricas  

 

Entre a representação e a apresentação dos códigos e das linguagens 

(palavra e imagem) ocorre uma dupla vivência, um duplo diálogo de linguagens:  na 

primeira, a palavra atua no enunciado temporal sujeito às leis de simbolização; na 

segunda, o enunciado vive enquanto objeto no produto de criação do ilustrador. Em 

ambas as vivências, texto literário e texto ilustrado, estão em permanente diálogo, 

que nos serve de metodologia de leitura dos dois códigos em simultaneidade. 

A partir de uma perspectiva sociolinguística, o discurso não é um monólogo, 

mas, sim um composto de línguas de outrem, ou seja, uma “heteroglóssia”, 

conforme o denomina Bakhtin (1895-1975), para definir a influência de outras vozes. 

A heteroglóssia também faz com que “toda expressão contenha, em si,o vestígio de 

outras expressões, tanto do passado quanto do futuro” (MORRIS,1994, p.249 apud 

SANTELLA, 2004, p.186). 

Neste processo de elaboração socioideológica do sujeito, as vozes atuam de 

duas formas, uma como autoridade e outra com persuasão. A voz de autoridade é a 

palavra em si, aquela que nos notifica, e a persuasiva são as múltiplas vozes que se 
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transferem continuamente, aquelas que são permeáveis às hibridizações, que estão 

constantemente propensas a mudanças. Portanto, nesta comparação quanto mais 

as vozes forem de autoridade, mais monológica será a consciência e quanto mais 

persuasiva, mais híbrida será a consciência. 

Para esclarecer a questão do diálogo, Bakhtin (2010) é quem ressalta a 

condição do diálogo a uma proposta de vida e de plurilinguismo, ao afirmar que ser 

representa comunicar-se pelo diálogo sempre em renovação:  

 

[...] não há uma palavra que seja a primeira ou a última e não há 
limites para o contexto dialógico.[...] Em qualquer momento do 
desenvolvimento do diálogo, existem quantidades imensas, ilimitadas 
de sentidos contextuais esquecidos, mas em determinados 
momentos do desenrolar posterior do diálogo eles serão relembrados 
e receberão vigor numa forma renovada (num contexto novo) [...] 
(BAKHTIN, 2010, p. 53). 

 

A metáfora musical usada para individualizar a dialogicidade é a do discurso 

bivocal, que surge da comunicação dialógica, em cuja origem está a palavra do 

outro, ou seja, na existência da palavra do outro, na fala de Santaella: 

 

A transmissão da afirmação de outro em forma de pergunta já leva a 
um atrito entre duas interpretações numa só palavra, tendo em vista 
que não apenas perguntamos como problematizamos a afirmação do 
outro. O nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de 
outros (SANTAELLA, 2004, p.187). 

 

Entendemos, então, que quando as vozes se misturam, seja no discurso da 

vida seja no literário, ainda que não haja um demarcador linguístico e sejam 

claramente percebidas, as palavras  são bivocais. 

A questão da dialogicidade não ocorre somente com o outro mas também no 

mundo interior, quer dizer, no diálogo interior. Esse diálogo interior depara-se com o 

outro, e, pouco a pouco, vai se constituindo e se transformando, e se inovando. 

Podemos observar melhor o diálogo interior na seguinte citação de Alice: 

 

“Que é isso, não adianta chorar desse jeito!” – disse ela consigo 
severamente – “É bom parar com isso agorinha! ”Geralmente dava 
bons conselhos a si mesma (embora raramente os seguisse), e às 
vezes se repreendia com tal aspereza que as lágrimas lhe vinham 
aos olhos; certa vez lembrou de dar-se um puxão nas próprias 
orelhas, por ter trapaceado num jogo de croquet que jogava consigo 
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mesma, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir que era 
duas pessoas (LEITE,1977, p. 45). 

 

Neste duplo diálogo de Alice consigo mesma e o do narrador fica claro que 

não existem fronteiras para o discurso dialógico e que, além de ultrapassar os 

limites, o contexto dialógico nunca é estável, ao contrário, sempre está em constante 

transformação. 

Santaella (2004) define o enunciado como  uma parte do estudo 

metalinguístico e, sendo assim, é considerado como uma extensão da linguística. A 

comunicação verbal assim como a sua interação acontece como se fossem 

enunciados; ou seja, quando estão presentes na estrutura de um diálogo. 

Entende-se que a realidade fundamental da língua se constitui pelo 

fenômeno denominado interação verbal, elaborado pela enunciação. O diálogo é, 

então, considerado uma interação verbal, assim como o livro, ato de fala impresso 

 

[...] mas pode compreender a palavra “diálogo” num sentido 
amplo,isto é,não apenas como a comunicação e voz alta, de pessoas 
colocadas face a face, mas toda a comunicação verbal, de qualquer 
tipo que seja. O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui 
igualmente um elemento da comunicação verbal. Ele é objeto das 
discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para 
ser apreendido de maneira ativa [...] além disso, o ato de fala sob a 
forma de livro é sempre orientado em função de intervenções 
anteriores na mesma esfera tanto as do próprio autor como as de 
outros autores[...] assim o discurso escrito é de certa maneira parte 
integrante de uma discussão ideológica em grande escala [...] 
(BAKHTIN, 2010, p.127,128). 

 

Bakhtin (2004) ressalta  o enunciado convencional e o individual. O 

enunciado convencional é um sistema de signos; enquanto o enunciado individual 

não é linguístico e, sim, objetal. O discurso, então, passa a ser construído não mais 

de uma forma autônoma, porque no enunciado fala: 

 

[...] a voz do outro em pelo menos dois sentidos no sentido da voz de 
todos os interlocutores do passado,cuja influência o discurso reflete 
e, no sentido da voz do interlocutor presente, cuja influência se 
manifesta em argumentos, pontos de vista e réplicas antecipadas[...] 
SANTAELLA, 2004, p.183). 

  

Esta ótica dialógica nos leva a entender que o enunciado é um composto de 

vozes, é uma pluralidade de vozes no qual o enunciador está sob sua influência  e 
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não somente sob a influência da sua própria fala. O enunciador se coloca no lugar 

do leitor e entra em um diálogo interior, mesmo que não haja nenhuma articulação 

inter-textual por parte do receptor. 

Entretanto, o receptor também exerce uma função importante, a da 

assimilação e compreensão do texto e que, consequentemente, vai  gerar uma 

resposta que tanto pode ser convergente como divergente; resultando assim no 

exercício da dialogicidade. Desta forma, ”compreender e responder dialeticamente” 

significa que os diálogos na leitura 

 

[...] se misturam e condicionam-se mutuamente, um é impossível 
sem o outro. Assim, uma compreensão ativa, aquela que assimila a 
palavra sob a consideração, a um novo sistema conceitual, aquele 
que  se luta por compreender, estabelece uma série de interrelações 
complexas, consonâncias e dissonâncias com a palavra e enriquece-
a com novos elementos (SANTAELLA, 2004, p. 185-186) 

 

Dentro deste sistema comunicativo, o discurso não pertence apenas  ao 

autor, pois ele não possui soberania sobre as palavras e elas também não 

concernem  nenhum indivíduo. Existe  o receptor e existem as vozes que ecoam das 

palavras usadas pelo autor. No capítulo 10 A quadrilha da lagosta em APM, 

podemos evidenciar este processo comunicativo:  

                                

A Falsa Tartaruga exalou um profundo suspiro e enxugou os olhos 
com o dorso de uma pata.Contemplou Alice e tentou dizer alguma 
coisa,mas durante um ou dois minutos os soluços lhe sufocavam a 
voz [...] (LEITE,1977, p.111).                      

       

Salienta-se ainda que o autor não ocupa nem a linguagem literária referente 

à narrativa,  nem a linguagem do narrador, embora  possa estar próximo de uma e 

de outra (língua), mas ele se utiliza de ambas para não entregar inteiramente as 

suas intenções a nenhuma delas” (BAKHTIN, 2010, p.119). 

Na história narrada, no momento em que Alice está sentada na ribanceira, 

ao lado de sua irmã, observa-se esse exercício dialógico entre as linguagens do 

narrador e a posição neutra do autor: 

 

Alice começava a enfadar-se de estar sentada no barranco junto à 
irmã e não ter nada que fazer: uma ou duas vezes espiava 
furtivamente o livro que ela estava lendo, mas não tinha figuras nem 
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diálogos, ”e de que serve um livro” – pensou Alice – sem figuras nem 
diálogos?”[...] (LEITE,1977,p.41) 

 

Para o teórico russo Bakhtin, o objeto de intenção não é um conjunto de 

ideias singulares e semelhantes a si mesmo. O objeto de intenções do autor é 

“precisamente a realização do tema em muitas e diferentes vozes, a multiplicidade 

essencial, por assim dizer, inalienável de vozes e diversidades” (BAKHTIN, 2010, 

p.199). 

Nas aventuras de Alice, observamos que Carroll consegue atingir muitas 

vozes simultâneas fazendo de Alice uma personagem da obra imortal, reescrita em 

vários idiomas. Dentro desta perspectiva, Alice não só é considerada uma obra 

infantil, mas também é analisada sob outras óticas como a freudiana ou mesmo a 

metafísica. 

Nossa tese é a de que Carroll, por meio do nonsense e jogos de enigmas, 

criou um novo modo de contar as histórias de Alice e uma nova forma de incitar o 

leitor a descobrir os trocadilhos e o que está por trás das palavras. Desta forma, o 

prazer da leitura não está condicionado apenas ao “querer saber” o que irá 

acontecer na sequência da história, mas em fazer com que se reflita ao entender  

este jogo lúdico com as palavras no texto artístico da história de Alice. 

Articulando o pensamento de Bakhtin (2010) para entender o lúdico em 

Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, o sentido e o não sentido de 

tudo cria o mundo do nonsense, o lugar lógico onde tudo e nada é possível.                    

Todo texto tem, como elemento essencial e estrutural, uma condição 

inventiva, e no plano artístico, especificamente, são ressaltados alguns aspectos 

referentes à realidade vivida conduzidos para o plano da obra. Por fim, o autor 

recorta-os e  reorganiza-os para operar sobre esses sistemas de valores, criando  

outros, que dão novas formas estéticas ao conteúdo do ilógico. 

As considerações bakhtinianas, levam à definição desse autor criador, um 

cerne singular que 

 

[...] envolve, desse modo, um complexo de transposições refratadas 
da vida para a arte: primeiro porque é um autor criador e não o autor 
pessoa que compõe o todo estético [...] O autor criador, é assim,uma 
posição refratada e refratante. Refratada porque se trata de uma 
posição axiológica conforme recortada pelo viés valorativo do autor 
pessoa; e refratante porque é a partir dela que se reordenam 
esteticamente os eventos da vida (BAKHTIN, 2010, p. 91). 
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Sob esta consideração bakhtiniana,é observada a presença da primeira voz 

(a do enunciado) na história de Alice no País das Maravilhas: 

 

 “Será que adianta” – pensou Alice – “falar com esse rato agora? 
Aqui é tudo tão fora dos eixos que eu acho bem capaz de ele saber 
falar: de qualquer modo, não custa nada tentar”. – Ó Rato – começou 
ela a dizer – você sabe a saída para fora dessa lagoa? Estou 
cansada de nadar aqui, ó Rato! (Alice pensava que esta devia ser a 
forma correta de dirigir-se a um rato: nunca tinha tido antes tal 
experiência, mas lembrava-se de ter visto na gramática latina do seu 
irmão: Rato – de um rato – para um rato – um rato – Ó rato!) O Rato 
olhou para ela de modo inquisitivo, e pareceu até que piscava um 
dos seus olhinhos, mas não disse nada (LEITE,1977, p.50-51)                

          

O diálogo que procuramos conceber é considerado uma das formas 

determinantes da comunicação verbal. Entretanto, se tentarmos entender o sentido 

amplo do termo diálogo, nem sempre ele acontece em voz alta ou quando duas 

pessoas estão face a face. O livro, por exemplo, é também um meio impresso de 

comunicação verbal, e por meio de sua fala impressa, demonstra ser uma forma de 

diálogo com o leitor, e também é um objeto de discussão, dá respostas ao leitor, 

confirma  dúvidas, contesta algo. 

Santaella (2010) esclarece que o mundo se divide em duas esferas, a do 

âmbito das imagens visuais, os que pertencem ao mundo visual (os objetos 

materiais), e aquele que está concatenado às imagens mentais (os objetos 

abstratos). As representações visuais saíram da nossa mente, assim como as 

representações mentais saíram do mundo corpóreo dos objetos visuais.  A 

combinação destas duas esferas encontra-se na representação (palavra) e na 

apresentação (imagem), resultando no duplo diálogo de linguagens: 

representar/apresentar. 

No encontro entre a palavra e a imagem,também são identificadas as formas 

tensivas das linguagens, as formas de contar histórias no texto ficcional e a 

descrição visual, ou seja, são os modos que nos conduzem ao imaginário, muitas 

vezes estão implícitos no próprio texto. Vejamos: 

 

-- Que sensação mais curiosa! – exclamou Alice. – Devo estar 
encolhendo como um telescópio!.E de fato estava:tinha agora só uns 
vinte e cinco centímetros de altura. Seu rosto brilhava ao pensar que 
agora tinha o tamanho exato para passar pela pequena porta que 
levava aquele lindo jardim. Mas esperou primeiro alguns minutos 
para ver se ia continuar encolhendo. Ficou um pouco nervosa com 
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isso.”Posso terminar sumindo completamente como uma vela. E 
como é que eu seria depois? Tentou imaginar com o que pareceria a 
chama de uma vela depois de apagada,mas não podia se lembrar de 
ter visto isso alguma vez (LEITE,1977, p. 45).             

            

Para evidenciar essa questão do duplo diálogo em Alice no País das 

Maravilhas, com seus códigos de palavra e imagem, destacamos a dupla presença 

de diálogos: a primeira voz, na qual o enunciado se encontra subordinado às normas 

lingüísticas, e a segunda voz, na qual o enunciado permanece enquanto objeto de 

criação do artista ilustrador. Tanto o texto literário quanto o texto ilustrado fundem-se 

ao diálogo. 

É a cena no jardim, por onde passa o cortejo diante de Alice e da Rainha, o  

que se evidencia a presença da primeira voz: 

 

Como é seu nome jovem? 
- Meu nome é Alice, para à Vossa Majestade – disse Alice com 
polidez  mas acrescentou para si mesma: ”Ora, eles são apenas um 
baralho de cartas, no fim de contas. Não preciso ter medo deles!” 
(LEITE,1977, p. 94) 
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Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 79) 

 

              

Podemos concluir que a ilustração de John Tenniel, a cena do jardim por 

onde passa o cortejo diante de Alice e a Rainha, se apresenta, como a segunda voz. 

Ele descreve as personagens codificadas pelas cartas de baralho. Os detalhes se 

inscrevem na ilustração das personagens à semelhança de um jogo de cartas. 

Como por exemplo: o Valete de Copas, o Rei de Espadas, o Rei de Paus, o Rei de 

Ouro, o Rei e a Rainha de Copas. Mas, estas ilustrações incitam também outras 

maneiras de interpretação. Todas essas figuras são membros da corte e sua 

aparência está vinculada às cartas reais de baralho, apontando também para um 
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mundo fantástico.  Nele, todos os objetos imaginados e todos os seres teriam formas 

semelhantes à cartas de baralho. Assim o sonho de Alice vai estimulando, pouco a 

pouco, um modo diferente de ler o visual, requer novos hábitos de imaginar e de 

compreender, não só pela leitura verbal na profundidade, mas também pela leitura 

visual na superfície. 

O episódio da Rainha Vermelha falando com Alice é um outro exemplo da 

primeira voz que se segue.    

 

[...] -- Em nossa terra – explicou Alice,ainda arfando um pouco – 
geralmente se chega noutro lugar,quando se corre muito depressa e 
durante muito tempo,como fizemos agora. 
-- Que terra mais vagarosa! – comentou a Rainha. – Pois bem , aqui, 
veja, tem de se correr o mais depressa que se puder, quando se quer 
ficar no mesmo lugar. Se você quiser ir a um lugar diferente, tem de 
correr pelo menos duas vezes mais do que agora. 
É melhor nem tentar, por favor! – disse Alice. – Estou muito contente 
de estar aqui. Só que estou com tanto calor e tanta sede... 
(LEITE,1977, p. 155, 156) 
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Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.154) 

 

 

O objeto de criação de Tenniel é representado pela Rainha Vermelha no 

diálogo com Alice. Enquanto a Rainha Vermelha é uma personagem impetuosa, 

castradora, ativa e belicosa, os reis são moderados e passivos. Existe também uma 

constante que são as questões lógico-semânticas, como aquelas relacionadas com 

os sentidos das palavras e os problemas de identidade. Podemos constatar, então, a 

presença de um mundo onde todos usem trocadilhos e analogias em seus diálogos, 

chamando a atenção para o fato de que a linguagem está viva e nunca a 

conhecemos totalmente, pois ela está sempre em processo evolutivo. 
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A releitura da escrita carrolliana traz consigo uma inovação, outra acepção 

de infância e uma nova identidade para a literatura infantil. Esses indicadores entre 

palavra e imagem são corporificados pelo imaginário reforçando assim, a nossa 

hipótese de que o enunciado verbal e o visual são correlatos analógicos. 

É em função deste novo formato de literatura, que arte de caracterizar, tem 

trabalhado com mais afinco. A caracterização da personagem Alice em sua travessia 

do verbal ao visual é reinventada pela ilustração e será o tema da próxima parte 

deste trabalho. 

 

 

1.3 A caracterização da personagem Alice: travessia do verbal ao visual 

 

As aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, são 

destinadas à leitura dos mais jovens e, em função destes destinatários, os 

ilustradores têm a meta de recontextualizar a história de Alice e reinterpretá-la 

enquanto texto visual, fazem uso de recursos e procedimentos da visualidade 

própria à linguagem artística. 

Carroll, ao fazer uso do nonsense do paradoxo, e do humor atualiza suas 

estruturas discursivas, uma das razões pela qual a leitura das histórias de Alice 

requer traduções visuais. Dentre artistas e ilustradores, os esboços do ilustrador 

John Tenniel (2002), configuram-se como o primeiro trabalho visual mais notável da 

obra carrolliana. 

Para facilitar a interpretação das histórias de Alice em seu idioma original, a 

língua inglesa, as figuras e diálogos foram favorecidos, na época, pela divulgação 

ampla do jornal. Com figuras recodificadas para a linguagem da caricatura em 

pranchas litografadas, em preto e branco ou coloridas a mão. 

Surge, a partir do jornal, a caracterização das personagens com o objetivo 

de recontextualizá-las por meio do diálogo da palavra e da imagem. 

Compreende-se, assim, que a imagem não é apenas uma reprodução da 

realidade, mas ela vai além, ao ser pensada com lógica, coerência, concordância e 

causalidade. Diante disso, o fenômeno ocorrido no diálogo entre o verbal e o não 

verbal é a negação da substância ideológica da palavra; a palavra deixa de ser 

entendida somente como mediadora da figura; ela passa a ter uma maior liberdade 
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de expressão e comunicação, principalmente no exercício, agora, não mais servil da 

tradução da ilustração à palavra. 

Assim, a caracterização de histórias recupera para si o conceito de 

reescritura, cooperando para a construção da imagem e acrescentando-lhe um 

maior grau de domínio e de autoridade sobre a leitura. Ambas as leituras, a verbal e 

a imagética fazem do livro de Alice um livro de fantasias imaginativas, e isso se dá 

não somente pela lógica do tempo-espaço, mas retirando-a do contexto do tempo e 

lançando-o para o contexto de uma leitura utilitária do livro. 

De fato, de um lado, um livro infantil caracterizado pela imagem demanda 

uma atribuição lúdica à leitura e isto ocorre devido ao fato de que ”children fail to 

perceive abstract relationships between physical and psychological properties when 

encoded in linguistic form” (“as crianças sentem dificuldade em assimilar as 

qualidades físicas e psicológicas na forma linguística”) (STEPHENS, 1992 apud 

DIOGO, 1994, p.42). 

Por outro lado, a imagem também é capaz de arranjar a estrutura da palavra 

no enunciado, um lugar onde palavra e imagem narram em equivalências. Essa 

correspondência entre a palavra e a imagem está acoplada à tatilidade, cor, forma, 

espaço da página,volume, etc.  

A caracterização da palavra também oferece certa diversificação quando 

relacionada à descrição de uma personagem. Embora algumas qualidades, tais 

como: corajoso, inteligente, desagradável sejam difíceis de se comunicar por meio 

de ilustração, alguns gestos, ou mesmo expressões faciais, podem indicar emoções 

e formas de comportamento, como o medo, a raiva e o contentamento. E “duplicar a 

descrição em palavras pode gerar redundância e diminuir o impacto de 

caracterização” (NIKOLAEVA e SCOTT, 2011, p.113). 

Remetemo-nos, para exemplificar, a momentos da história de Alice, em que 

ela come todo o bolo e começa a crescer sem parar. Aqui, a ilustração da 

personagem Alice dá um tom particular à história. A caracterização da imagem deixa 

de ocupar o espaço meramente secundário no texto, o que ajuda ao leitor a 

apropriar-se desse conjunto textual no qual circunscreve a sua própria linguagem. A 

caracterização dessa imagem evidencia a qualidade de “estranhíssimo”, ressaltada 

pelo texto-carta de Alice em trabalho de metamorfose. 
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Muito estranhíssimo! Muito estranhíssimo! 
- gritou Alice (a surpresa era tanta que por um momento ela se 
esqueceu de falar direito).  
- Estou me esticando agora como o maior telescópio jamais visto! 
Adeus, pés! – (pois os seus pés pareciam se perder de vista, de tão 
longe que estavam). 
- Oh, meus pobres pezinhos, e agora, quem é que vai calçar as 
meias e os sapatos pra vocês,meus filhinhos? Eu é que não posso! 
Estarei muito longe pra cuidar de vocês: arranjem-se como 
puderem..”  
Mas é melhor eu ser boa com eles”- pensou – “senão é capaz de não 
me levarem aonde eu quiser! Deixe ver. Acho que vou dar a eles um 
par de botinas novas todo Natal”. 
Continuou fazendo projetos sobre o assunto.” Vou mandar pela mala 
postal” – pensou – “e será engraçado mandar presentes para os  
próprios pés! E o endereço? Vai parecer meio esquisito! 

                                

Ilmo.Sr. Pé Direito de Alice 

Tapete felpudo 
perto da lareira 
 (Beijos de Alice). 

 

“Oh, meu Deus, quanto disparate estou dizendo!” 

 

Nesse momento sua cabeça bateu contra o teto da sala: estava com 
mais de dois metros e meio de altura. Pegou depressa a chavezinha 
dourada e precipitou-se para a porta do jardim [...] (LEITE, 1977, p. 
47) 
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Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 20) 

 

 

A caracterização da imagem possui a capacidade de tornar visíveis as 

palavras; ou seja, gera a capacidade de dar corpo às palavras. Em Alice Através 

do Espelho quando Alice se propõe a adereçar a Rainha Branca percebe-se que 

esta associação à concretude da imagem se manifesta com uma acentuada 

visibilidade, a imagem se mostra ao narrar. 

 

Seria bem melhor, Alice pensou, se alguém orientasse a maneira 
dela vestir-se de tal modo estava horrivelmente desmazelada.”  
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Está tudo fora do lugar”, pensava Alice, ”e ela está cheia de 
alfinetes”. 
 – Posso endireitar seu xale? – disse em voz alta-  
Não sei o que há com ele! – queixou-se a Rainha, numa voz 
melancólica. 
– Está de mau humor, eu acho. Alfinetei-o aqui e ali,mas não há jeito 
de agradá-lo!  
- Não pode ficar direito se a senhora prendê-lo de um lado só, 
entende? – dizia Alice enquanto ajeitava delicadamente o xale.  
– E, Santo Deus, como está desalinhado o seu cabelo! (LEITE,1977, 
p.182). 

 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.188) 
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Contudo, além de descrever o exterior da personagem,as imagens também 

possuem outras atribuições na caracterização. As imagens realçam os traços 

psicológicos e humores da personagem que estão mencionados na narrativa verbal. 

No episódio do “Depoimento de Alice” quando a Alice estranha as cartas do baralho, 

a sua expressão de raiva e medo, é traduzida pela linguagem do visível, outro modo 

de olhar que mostra suas emoções ao narrar. 

 

- E quem se importa com você? – disse Alice (que tinha acabado de 
voltar ao seu tamanho normal). – Vocês não passam de baralhos de 
cartas! 
Ao dizer essas palavras, todo o jogo de cartas voou para cima e 
depois desceu em sua direção: ela deu um gritinho, meio de susto e 
meio de raiva, e tentou rebater a revoada de cartas...[...] 
(LEITE,1977, p.130) 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.121) 

 

 

Desta forma, percebe-se que as imagens, além de serem facilmente 

compreendidas, também possibilitam por meio de sinais, uma diversidade de 

caracterizações como no caso da personagem Alice.A caricatura tem como alvo 

apreender um sinal, uma ação, um movimento imperceptível, “em que se esboça 

uma deformação preferida ou se contournerait plutôt la nature (salientando a própria 
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natureza) tornando visível a todos os olhos, por aumentá-lo, esse ponto em que o 

equilíbrio de uma face ou duma atitude” (LIMA,1963, p.15,16). 

A caricatura parte de traços particulares da personagem, para então se 

dirigir para o geral, adivinhando “sob as harmonias superficiais da forma, as revoltas 

profundas da matéria” (LIMA,1963, p.16). Esta afirmação sustenta a ideia de que a 

arte de caracterizar tem como prioridade extrair um aspecto típico do indivíduo, 

fazendo com que este se torne uma particularidade de sua natureza. Aspecto 

artístico que nos permite conhecer o interior da personagem. 

No caso da personagem Alice o seu caráter ingênuo sempre acentuado na 

ilustração, torna-se o verdadeiro poder de síntese que a caricatura exige; ou seja, a 

descrição de um traço particular que deve acompanhar, com acuidade, a percepção 

e a sensibilidade. 

No tocante à descrição física, a caricatura pode, ”em um instante, comunicar 

informações sobre a aparência que exigiriam muitas palavras e muito tempo de 

leitura” (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p.113). Além de a caricatura apresentar uma 

grande eficácia na comunicação de emoções, as imagens também contam com um 

repertório complexo de várias técnicas visuais, como cores, desenhos, formas, 

grafismos, espaços, volumes, etc. 

As ilustrações de Alice, atualmente, são apresentadas por enunciados que 

brincam com as cores ou com efeitos óticos em cenário.A personagem Alice 

hoje,está presente em muitas histórias de vários artistas que estão sempre à procura 

de novas representações. Lembremos que desde o início do século XX, Alice foi 

reinventada em vários códigos visuais e tendências. E dentre elas, podemos 

destacar; ”Art Nouveau, Art, Déco, Surrealismo, Pop, Psicodélico, Futurista, Gótico, 

Naif, Étnico, Dark, Steampunk e tantas outras maravilhas” (PELLIANO, 2011, p.9). 

A caracterização é, portanto, uma das finalidades da caricatura, que serve à 

necessidade de captação de um momento único, pessoal, social, ou político, 

segundo o pensamento de Lima: 

 

[...] afixação do traço definidor dum caráter ou duma situação, de par 
com a acuidade de observação, e a sensibilidade do caricaturista, em 
condições de lhe permitirem a apreensão de certos índices, pessoais 
ou coletivos, reveladores do pathos individual ou das massas 
(LIMA,1963, p. 29). 
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A caricatura não deixa de ser uma arte na qual a inteligência e a percepção 

caminham juntas, pois o artista observa o mundo com um olhar específico, e para 

isso ele usa uma lente particular quando observa a realidade sempre com a 

finalidade de caracterizar o que atenta no momento, seja um fato ou uma 

personalidade. 

Existe, também, a caricatura essencialmente individualista na qual mostra-se 

o grotesco fisionômico ou mesmo o psicológico em que se manifesta com uma maior 

evidência. Pode “entretanto, rir do terrível ou das desproporções escandalosas das 

formas, transformando-os em veículos de irrisão e de provocação aos cânones do 

esteticamente correto“ (SODRÉ e PAIVA, 2004, p.9). 

Atualmente, existem artistas ilustradores que propõem uma leitura crítica 

acerca dos padrões de beleza, constroem um tipo de imagem caricatural 

completamente diferente daquela a que estamos acostumados a ver, evidenciando 

nela,um tom de sátira e algumas vezes carregado de nostalgia. É o que veremos, 

posteriormente, nas adaptações da obra carrolliana, na interação da história com as 

ilustrações. 

A caricatura possibilita, nesta interatividade com a técnica e a arte, a 

imortalidade da personagem Alice que, dentro desse universo de possibilidades, 

vem sendo reinventada pela ilustração, viabilizando o seu acesso por várias 

gerações, até a atualidade das aventuras tecnológicas. 
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CAPÍTULO II : A HISTÓRIA DE ALICE ILUSTRADA, DE LEWIS CARROLL, POR 

JOHN TENNIEL 

 

 

2.1  O diálogo visual e visivo entre Alice e personagens 

  

A primeira versão de Alice no País das Maravilhas foi um livro escrito à 

mão, e baseada numa história inventada por Carroll durante um passeio, em 4 de 

julho de 1862. Este fato se deu um ano depois de Carroll ter sido ordenado diácono, 

entretanto, Carroll raramente pregava em função de sua timidez e gagueira. 

Este passeio de Carroll continua a ser lembrado até os dias de hoje. Graças 

a sua obra-prima, estavam neste passeio dois religiosos, Charles Lutwidge Dogdson 

e Robinson Duckworth, membros da direção do Trinity College Oxford e, depois 

Cônego de Westminster, bem como três meninas: Lorina Charlotte, com 13 anos, 

Edith Mary, de 8 e Alice Pleasance Liddell, 10 anos. Elas eram filhas de Henry 

George Liddell, diretor do Christ Church College, na Universidade de Oxford, na 

Inglaterra. 

Carroll, nessa época, tinha 30 anos, era padre e professor de matemática, 

mas também possuía outros talentos, como o de fazer fotografias, contar histórias e 

inventar jogos lógicos. Ele considerava essas práticas incompatíveis para um 

religioso, então inventou o pseudônimo, Lewis Carroll, e com esse cognome tornou-

se célebre.  

Durante o passeio de barco pelo rio Tâmisa, Carroll inventava algumas 

histórias baseadas nos animais e em paisagens que ele via: gato, porco, lebre, 

pássaros, etc. As meninas contavam suas brincadeiras, canções, jogos populares da 

época, poemas, etc, e ficavam tão envolvidas pelo seu modo de narrar que Carroll 

não conseguia parar de inventar histórias. Alice pediu, então, que Carroll escrevesse 

histórias para ela, e ele começou a escrever sem parar e, de presente de Natal, deu-

lhe a obra completa. 

Alice no País das Maravilhas, a história começa quando Alice vê um 

Coelho Branco usando um colete e carregando um relógio de bolso muito 

apressado, dizendo: 

 

-- Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vou chegar muito atrasado! 
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-- (quando pensou nisso bem mais tarde, ocorreu-lhe que devia ter 
espantado; na hora pareceu-lhe muito natural). Mas quando o Coelho 
tirou um relógio do bolso do colete e deu uma espiada, apressando-
se em seguida, Alice levantou-se sem demora, pois assaltou a ideia 
de que jamais vira na sua vida um coelho de colete e bolso, muito 
menos com relógio dentro. Ardendo de curiosidade, correu atrás do 
Coelho campo afora, chegando justamente a tempo de vê-lo enfiar-
se numa grande toca sob a cerca. (LEITE, 1977, p. 41). 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.12) 
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Alice fica muito curiosa e segue o coelho até a sua toca e cai nela, essa toca 

era tão profunda como um poço com as paredes cheias de livros, quadros, 

prateleiras repletas de objetos estranhos. Quando Alice aterrissou; 

 

[...] não estava nem um pouco ferida, por isso levantou-se no mesmo 
instante, com um salto. Olhou para cima, mas estava tudo escuro. 
Diante dela estendia-se outro longo corredor e o Coelho Branco 
ainda estava à vista, andando apressado. Não havia nem um 
momento a perder: lá se foi Alice atrás, veloz como o vento, a tempo 
de ouvi-lo exclamar, enquanto dobrava atrás, dele, ao dobrar a 
esquina, mas o Coelho sumira (LEITE,1977, p. 43). 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 21) 

 

 

Logo depois que o Coelho desapareceu,Alice entra num mundo repleto de 

absurdos, onde ela conhece coisas e criaturas muito estranhas. Alice vê uma 

pequena porta e um lindo jardim, porém não consegue entrar. Então, ela percebe 

uma garrafa com uma etiqueta: ‘BEBA-ME”. E diminui de tamanho ao bebê-la. No 
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final, ela descobre um bolo com as seguintes palavras “COMA-ME”, e assim que o 

come ela aumenta de tamanho. 

Alice se sente desconfortável com aquele tamanho, começa a chorar e chora 

tanto, que acabou perdida, nadando numa lagoa de lágrimas, que mais tarde 

começou a ficar apinhada de pássaros e animaizinhos. Eles, finalmente, conseguem 

sair dessa lagoa, mas Alice continua sem solução em relação ao seu tamanho. 

Neste momento, surge a Lagarta Azul que fuma narguilé e trava um diálogo 

com ela, na tentativa de ajudá-la em relação ao tamanho. A Lagarta pergunta várias 

vezes para Alice quem ela era, e a menina não sabe responder. No fim, a Lagarta 

indica um cogumelo à Alice como o elemento que irá resolver esta situação: 

 

A Lagarta e Alice olharam-se por algum tempo em silêncio. 
Finalmente, a Lagarta tirou o narguillé da boca e perguntou, em voz 
lânguida e sonolenta:-- Quem é você? 
[...] um pouquinho tímida, Alice respondeu – Eu... Eu... Nem eu 
mesmo sei, senhora, nesse momento.. eu... enfim, sei quem  eu era, 
quando me levantei hoje de manhã, mas acho que já me transformei 
várias vezes desde então. 
-- Que é que você quer dizer com isso? – perguntou a Lagarta, 
rispidamente. – Explique-se! 
-- Acho que eu mesma não posso explicar – disse Alice – porque eu 
não sou eu, está vendo. 
-- Não, não estou. 
[...] Alice já estava meio irritada com os comentários tão lacônicos da 
Lagarta. 
[...] Depois de algum tempo a Lagarta tirou o narguilé, bocejou uma 
ou duas vezes e espreguiçou-se. Em seguida desceu do cogumelo e 
retirou-se rastejando na grama,observando simplesmente enquanto 
se afastava: -- Um lado a fará crescer,e o outro a fará diminuir 
“Um lado de que outro lado de que”? – Pensou Alice 
-- Do cogumelo, disse a Lagarta [...] 
[...] Alice agachou-se entre as árvores do jeito que pôde, pois seu 
pescoço se emaranhava entre os galhos e de vez em quando tinha 
de parar e desenredá-lo. A certa altura lembrou-se de que ainda 
tinha dois pedaços de cogumelo nas mãos. Com muito cuidado, 
mordiscou primeiro um pedaço e depois outro, aumentando um 
pouco e diminuindo um pouco, até que finalmente conseguiu voltar à 
sua altura normal. (LEITE,1977, p.  69,72,75). 
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Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 46) 

 

 

Finalmente, Alice consegue voltar ao seu tamanho normal, quando vê uma 

casinha num jardinzinho muito lindo. Ela dá, então, uma mordida no cogumelo na 

sua mão direita e diminui de tamanho. Ao entrar na casa, depara-se com a 

cozinheira, a Duquesa, um bebê e o Gato de Cheshire. Esse gato se destaca pelo 

seu sorriso, por sua capacidade de aparecer e desaparecer e tem um diálogo com 

Alice, dando-lhe orientações de como encontrar um caminho e sair dali:  

 

-- Gatinho de Cheshire – começou a dizer timidamente, sem ter 
certeza se ele gostaria de ser tratado assim: mas ele apenas abriu 
um pouco mais o sorriso. ”Ótimo, parece que gostou”, pensou, ela, e 
prosseguiu: - Podia me dizer, por favor, qual é o caminho pra sair 
daqui? 
--  Isso depende muito do lugar para onde você quer ir – disse o 
Gato. 
-- ,Não importa muito onde... – disse Alice 
-- Nesse caso não importa aonde você vá – disse o Gato 
--... Contanto que eu chegue a algum lugar – acrescentou Alice como 
explicação. 
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--  É claro que isso acontecerá – disse o Gato – desde que você 
ande durante algum tempo. (LEITE,1977, p. 82). 

 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 62) 

 

 

Alice não caminhou muito quando avistou uma enorme casa. Ao dar uma 

mordida no cogumelo do lado esquerdo de sua mão, ela cresceu acerca de uns três 

palmos de altura e lá estava ela na casa da Lebre de Março. Logo em frente desta 

casa, havia uma mesa arrumada, e lá se encontravam a Lebre de Março (um coelho 

falante), um ratinho e o Chapeleiro Maluco (um homem baixo com uma cartola 

grande) tomando chá.Alice sentou-se com eles à mesa, entabulando um diálogo 

sem sentido, o que tornou o chá um verdadeiro Chá Maluco: 

 

A mesa era bastante espaçosa, mas os três estavam amontoados 
num canto. - Não tem mais lugar! Não tem mais lugar! – gritaram ao 
ver  Alice aproximar-se. – Tem lugar demais! – disse Alice indignada, 
sentando-se numa grande poltrona numa das cabeceiras. 
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--  Aceita um pouco de vinho? – perguntou a Lebre de Março em tom 
muito amável. 
Alice olhou em volta da mesa: não havia nada exceto chá. – Não vejo 
vinho nenhum – ela observou. 
-- E não há nenhum mesmo – disse a Lebre de Março. 
-- Então não foi nada educado de sua parte me oferecer -  disse Alice 
irritada. 
-- Também não foi educado de sua parte sentar-se sem ser 
convidada – replicou a Lebre de Março.. 
-- Não sabia que a mesa era sua – disse Alice. – Está posta para 
muito mais do que três pessoas. 
-- Você precisa cortar o cabelo – disse o Chapeleiro. Até então 
estivera olhando para Alice com grande curiosidade e essa era a 
primeira vez que falava. 
-- E você precisa aprender a não fazer comentários pessoais – disse 
Alice com severidade. – Isso é uma grosseria. (LEITE,1977 ,p. 85,86) 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 68) 

 

 

Em meio a tantas grosserias e conversas disparatadas, Alice não aguentou 

mais e foi embora, dizendo consigo mesma que aquele tinha sido o Chá mais 

Maluco que viu em toda a sua vida. Imediatamente, ela viu uma porta num tronco de 

uma árvore. Então pegou uma chave dourada, comeu o cogumelo até chegar a 

aproximadamente um palmo de altura e, por fim, conseguiu passar pela fechadura 

da porta. 

Quando Alice entrou neste jardim, ela viu os jardineiros todos em forma de 

cartas de baralho, pintando as rosas de vermelho, pois eles se enganaram e 

plantaram uma rosa branca. Os jardineiros tinham de consertar a situação, pois 

temiam a punição da Rainha no caso dela vir a descobrir. Nesse momento passa o 
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cortejo e nele vinham o Rei e a Rainha de Copas que, quando passam por Alice, a 

Rainha se vira e pergunta: 

 

-- E quem são esses aí? – indagou a Rainha, apontando para os três 
jardineiros, prostrados em volta da roseira. Pois deitados como 
estavam de rosto contra o chão, e sendo o desenho das costas o 
mesmo do resto do baralho, ela não podia saber se eram jardineiros, 
soldados, cortesãos ou até mesmo três dos infantes reais. 
-- Como é que vou saber? – respondeu  Alice, surpreendida  com  a 
sua própria coragem – Isso não é da minha conta. 
A Rainha ficou vermelha de raiva, e depois de olhar para ela um 
momento como uma fera selvagem, urrou com voz esganiçada: - 
Cortem-lhe a cabeça! Cortem-lhe... 
-- Bobagem! – disse Alice em voz alta e decidida, e a Rainha ficou 
calada. 
[...] E o cortejo prosseguiu [...] – Ótimo! Berrou a Rainha. – Sabe 
jogar croquet? 
Os soldados calaram-se e olharam para Alice, pois a pergunta 
evidentemente era dirigida a ela. 
-- Sei! – gritou Alice. (LEITE, 1977, p.94-96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 
 
 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002,p.79) 
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A Rainha era extremamente autoritária e a qualquer sinal de desrespeito era 

respondido com a seguinte punição: decapitar a cabeça. O Rei achava que tudo o 

que tinha cabeça devia de ser decapitado. A Rainha queria executar todos, 

então,Alice disse que seria melhor perguntar à Duquesa, uma mulher muito feia, 

tinha um queixo pontudo e a altura para apoiar o seu queixo no ombro da menina. A 

Duquesa ficou muito contente em ver Alice e ela indaga-lhe: 

 

-- Você está pensando em alguma coisa, minha querida, e isso faz 
você se esquecer de falar. Não posso lhe dizer já qual é a moral 
disso, mas daqui a pouco lembrarei. 
-- Talvez não tenha nenhuma --  arriscou-se Alice a dizer. 
-- Ora, ora, minha filha! – disse a Duquesa. – Tudo tem uma moral, é 
só você procurar bem [...] 
-- O jogo parece que está bem melhor agora – comentou a fim de 
manter um pouco a conversa. 
-- É verdade – disse a Duquesa – e a moral disso é: “Oh, é o amor, é 
o amor, que faz o mundo girar! 
-- Alguém disse – murmurou Alice - que ele gira quando cada um 
cuida do que é de sua conta! 
-- Ah perfeito! Isso vem quase a dar no mesmo – disse a Duquesa, 
cravando seu pontudo queixo no ombro de Alice, enquanto 
acrescentava: -- e a moral disso é...“Cuide do sentido e os sons 
cuidarão de si mesmos” (LEITE,1977, p. 103,104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                          
 
 
 
 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 88) 
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Logo após este diálogo com a Duquesa,Alice é convidada para conhecer o 

Grifo, uma criatura estranha que lhe fala: 

 

-- É muito engraçado! – murmurou, meio para si mesmo e meio para 
Alice. 
-- Qual é a graça? – perguntou Alice. 
-- Ora, ela é que é engraçada – disse o Grifo. – Você sabe, isso tudo 
é fantasia dela: nunca executam ninguém.Vamos! (LEITE, 1977, 
p.107)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 91) 

 

 

O Grifo, então, leva Alice para conhecer a história da Falsa Tartaruga: 

 

-- Aqui está jovem – disse o Grifo – quer  conhecer  a sua história, 
quer mesmo 
-- Outrora – começou enfim a Falsa Tartaruga, com um profundo 
suspiro – eu era uma verdadeira tartaruga. [...] Tivemos a melhor 
educação possível... Na verdade, íamos à escola diariamente. 
-- E quantas horas por dia duravam as aulas? – perguntou Alice, 
apressando-se em mudar de assento. 
-- Dez horas no primeiro dia, nove no segundo, e assim por diante – 
informou a Falsa Tartaruga. 
-- Que horário engraçado! Exclamou Alice. (LEITE,1977,p.107-109) 
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Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.93) 

 

 

Alice sonhava em entrar na Casa do Espelho, e quando consegue, 

atravessa para outro lado. Chegando lá, ela vê uma sala muito arrumada, e pode 

observar várias peças de xadrez caídas no chão. Dentre essas peças, vê o Rei 

Vermelho e a Rainha Vermelha, o Rei Branco e a Rainha Branca sentados na borda 

da pá da lareira e duas Torres andando de braço dado.Alice percebeu, então, que 

ela podia vê-los, mas eles não podiam vê-la. 

Alice decide visitar o resto da casa, e resolve dar uma olhada no jardim. 

Chegando lá, olhou para um canteiro repleto de margaridas e desejou que elas 

falassem. Ela ficou espantada ao perceber que elas falavam e disse-lhes que 

também gostaria de chegar até um morro bem alto; e foi nesse momento que as 

margaridas anunciaram a chegada da Rainha Vermelha que foi logo dizendo: 

 

-- De onde você vem? – perguntou a Rainha Vermelha. – E para 
onde vai? Levante a cabeça, fale direito, e não fique mexendo os 
dedos o tempo todo. 
Alice obedeceu a todas essas instruções e explicou, o melhor que 
podia, que tinha perdido o seu caminho. 
-- Não sei o que você quer dizer com seu caminho – observou a 
Rainha. – Todos os caminhos aqui são meus. Mas, como é que você 
chegou aqui, afinal? – acrescentou num tom mais delicado. – Faça 
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uma reverência enquanto pensa na resposta. Isso economiza tempo. 
(LEITE,1977, p.153) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.154) 

 

 

Alice foi caminhando até parar num bosque. Queria muito sair dali e não 

sabia qual direção tomar, pois as setas apontavam para a mesma direção. Foi então 

que Alice viu sob uma árvore, dois homenzinhos gordos abraçados. Um deles tinha 

a palavra “DUM” bordado na gola e o outro, a palavra “DEE”.Alice imaginou que 

ambos tinham a palavra “TWEEDLE” na parte de trás da gola e pensou que eles 

pudessem ajudá-la, e então, pergunta-lhes: 

 

-- Eu estava querendo saber – disse Alice muito educadamente – 
qual é a melhor maneira de sair deste bosque: está ficando tão 
escuro. Vocês podiam me dizer, por favor? 
-- [...] De modo algum! – gritou Tweedledum energicamente, e no, 
mesmo instante fechou a boca outra vez com um estalo. 
O seguinte! – disse Alice apontando para Tweedledee, embora já 
estivesse quase certa de que ele apenas gritaria  “Contrariamente”, e 
assim o fez. 
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-- Você começou errado! – gritou Tweedledum. – A primeira coisa 
que se faz num visita é dizer “Prazer em conhecê-los!” e apertar as 
mãos. – Nesse ponto os dois irmãos se deram um abraço e 
estenderam as mãos que estavam livres para apertar a mão dela. 
[..] Ficou escuro tão de repente que Alice pensou que vinha alguma 
tempestade.-- Que nuvem negra e espessa vem aí! – ela disse. – E 
como vem depressa! Ora essa, parece que tem asas! 
-- É o corvo! – gritou Tweedledum numa voz estridente e alarmada. E 
os dois irmãos deram no pé, desaparecendo num instante 
(LEITE,1977, p.170;179) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 174) 

 

 

Alice correu para dentro do bosque na tentativa de se esconder quando viu 

um xale soprado pelo vento. Ela apanhou o xale e começou a olhar ao seu redor à 

procura do dono do xale. Rapidamente apareceu a Rainha Branca e Alice foi ao seu 

encontro, e percebeu que a Rainha estava totalmente desarrumada e então pensou: 

 

[...] [...] ”Está tudo fora do lugar” ,[...]” e ela está cheia de alfinetes”. – 
Posso endireitar seu xale? – disse em voz alta. 
-- Não sei o que há com ele! – queixou-se a Rainha, numa voz 
melancólica. – Está de mau humor, eu acho. Alfinetei-o aqui e 
ali,mas não há jeito de agradá-lo! 
-- Não pode ficar direito se a senhora prendê-lo de um lado só, 
entende? – dizia Alice enquanto ajeitava delicadamente o xale. – E, 
Santo Deus,como está desalinhado o seu cabelo! 
-- A escova ficou presa nele! – disse a Rainha com um suspiro. – E 
eu perdi meu pente ontem. 
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Alice desenredou a escova com cuidado e fez o que pôde para por o 
cabelo dela em ordem. -- Veja, agora a senhora está bem melhor! [...] 
(LEITE,1977, p.182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.188) 

 

 

De repente, a Rainha parecia ter se enrolado em lã e Alice se encontra em 

uma loja em frente de uma ovelha, Alice,então,decide comprar um ovo e esse ovo 

tornou-se cada vez maior e com aparência humana. Alice observou que o ovo tinha 

boca, nariz, olhos e que finalmente era HUMPTY DUMPTY e ele disse olhando para 

ela: 

 

-- [...] diga logo qual é o seu nome e sua ocupação 
-- Meu nome é Alice, mas... 
-- É um nome bastante idiota! – interrompeu Humpty Dumpty com 
impaciência – Que significa? 
-- Deve um nome significar alguma coisa? – perguntou Alice,cheia de 
dúvida. 
-- Claro que deve – respondeu Humpty Dumpty com um risinho. – O 
meu nome significa a forma que tenho – e que é, aliás, uma forma 
bem atraente. Com um nome como o seu, ocê pode ter qualquer 
forma. 
-- Por que o senhor está sentado aí tão sozinho? – indagou Alice, 
sem querer iniciar uma discussão. 
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-- Ora essa, porque não tem ninguém aqui comigo! – gritou Humpty 
Dumpty. 
-- [...] Não vou reconhecê-la, se nos encontrarmos outra vez – 
respondeu Humpty Dumpty em tom desgostoso, enquanto lhe 
estendia um dos 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 todo mundo... Tem 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... isso poderia ajudar um pouco 
-- Não seria nada bonito – objetou Alice. Mas Humpty Dumpty 
apenas fechou os olhos e disse: - Espere só até ter experimentado. 
Alice aguardou um minuto para ver se ele falava outra vez. Mas, 
como ele nem abrisse os olhos nem tomasse mais conhecimento da 
presença dela repetiu: - Adeus! Como não viesse resposta, afastou-
se silenciosamente [...] (LEITE,1977, p.192-,200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 201) 

 

 

Alice, esfregando os olhos, percebe que acordou de um sonho profundo, 

olha para a sua gatinha e começa a lembrar de todas as personagens que 

compunham este sonho assim como as poesias que elas recitaram para ela.Alice 
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começa então a questionar quem foi que sonhou com o Rei Vermelho e a Rainha 

Vermelha, o Humpty Dumpty,etc, foi ela ou foram eles? Se eles fizeram parte do 

sonho dela, ela também fez parte do sonho deles... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 264) 

 

      

Neste diálogo visual e entre Alice e personagens, fica evidente que Carroll 

não coloca em questão a validade lógica do discurso. Essa logicidade do discurso 

ganha um cunho singular dentro de um sistema de raciocínio também singular. 

Carroll, assim, servindo-se dos elementos da não-lógica para gerar a lógica 

consegue criar um mundo imaginário, de “personagens vivas e situações 

verdadeiras, já em si de alto valor estético” (ROSENFELD, 2009, p. 37). 

No intuito de esclarecer esta afirmação de Rosenfeld (2009), destacamos o 

diálogo de Alice com o Gato de Cheshire. Este se distingui pelo sorriso, o que dá um 

teor de legitimidade à personagem e também à maneira ilógica com que o Gato 

orienta Alice relevando o paradoxo das estruturas lógicas que rege o mundo 

carrolliano. 

Cabe, também, aqui frisar a singularidade das personagens que trazem 

consigo a autonomia de revelar tonalidades emocionais. Encontramos um exemplo 
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dessa afirmativa no diálogo entabulado entre Alice e o Chapeleiro quando ele diz 

que Alice precisa cortar o cabelo e ela lhe responde com severidade. Outro 

momento de intensa emoção acontece quando a Rainha de Copas passa por Alice 

no cortejo, pergunta quem são aqueles apontando para os três jardineiros e Alice 

demonstra forte coragem ao dizer de forma abrupta que não sabe. Este 

comportamento da personagem Alice dá um certo tom de naturalidade, passando a 

impressão de que ela é um ser vivo e não uma personagem. 

Carroll dá vida a este mundo imaginário, trabalhado pela linguagem artística. 

Antonio Candido, em A Personagem de Ficção, menciona que a personagem deve 

“lembrar um ser vivo, isto é, manter certas relações com a realidade do mundo, 

participando de um universo de ação e de sensibilidade que possa equiparar ao que 

conhecemos na vida” (CANDIDO, 2009, p.65). 

Outro traço presente no diálogo de Alice é a forma com que as personagens 

se humanizam, criando um aspecto de realidade do objeto. Esta ilusão se dá pela 

facilidade com que se adentra a este universo imaginário, realizando assim uma 

“fusão do Eu lírico, com o objeto” (ROSENFELD, 2009, p.27). A personagem O Grifo 

na conversa com Alice está amalgamada de tal forma a este universo fictício, que 

deixa de ser apreciada como uma criatura estranha passando a se humanizar por 

meio da imaginação. 

Um dos jogos de Carroll, nos diálogos de Alice e personagens, é o de 

mostrar os embustes do raciocínio lógico. Podemos ressaltar, como exemplo, no 

jogo lúdico, o momento quando Alice conhece a história da Falsa Tartaruga e ela lhe 

fala sobre a sua esmerada educação, estudando dez horas no primeiro dia, nove no 

segundo e assim por diante. Neste diálogo, à medida que os dias avançavam, o 

número de horas de estudo diminuíam, deixando claro que a intenção de Carroll é a 

de gerar um questionamento poético. 

Carroll  revela, nos diálogos de Alice, o procedimento de desestruturação da 

lógica pela mediação dos mecanismos verbais. Entretanto, Carroll não só 

desmontou estruturas verbais, mas também os mecanismos de pensamento na 

tentativa de buscar a lógica na ilogicidade. A fala da Rainha Vermelha com Alice 

perdida em seu caminho e a resposta da Rainha ao ressaltar que ali todos os 

caminhos eram dela, ordenando que fizesse uma reverência enquanto pensasse 

pois isto economizaria tempo, evidencia a intenção de Carroll. Por meio deste jogo 
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dialético, Carroll fundamenta as regras lógicas do nonsense, um processo semântico 

baseado em si próprio sem nenhuma intencionalidade. 

As oposições também fazem parte da arte de Carroll, assim como as 

reversões relacionadas ao tamanho de Alice. Na história, Alice diminui de tamanho 

após beber o conteúdo de uma garrafa, em seguida aumenta de tamanho, depois de 

comer um bolo, passando a se sentir muito desconfortável com esta situação. Nesse 

momento, aparece a Lagarta Azul que antes de oferecer um cogumelo à Alice, como 

um meio capaz de solucionar esta situação, pergunta a ela, sobre a sua identidade 

que é negada.  

As narrativas de Alice estão relacionadas a um universo de vozes sociais, e 

estas referências sociais a realidades vividas ou até mesmo imaginadas pelo próprio 

Carroll. Esta observação, vem de encontro ao conceito bakhtiniano de dialogismo, 

ao afirmar que o enunciado sempre é dialógico, pois apresenta duas vozes, a do 

elaborador do enunciado e aquela oposta ao enunciado. Essa teoria bakhtiniana, 

também assevera que o enunciado sempre é subordinado a vozes sociais, ou seja, 

”a singularidade de cada pessoa no simpósio universal ocorre na interação viva das 

vozes sociais” (BAKHTIN, 2010, p. 28). 

Nesta concepção bakhtiniana, presente no diálogo entre Alice e a Duquesa 

quando ao referir-se à moral ela diz: ”Cuide dos sentidos e os sons cuidarão de si 

mesmos”. Esta expressão da Duquesa era um dos ditos correntes da sociedade 

inglesa da época vitoriana. Quanto à fisionomia da Duquesa, uma mulher muito feia 

com um queixo pontudo, fazendo uma menção à Quintin Matsys, uma das mulheres 

mais feias do mundo (anexo 2). Nesta leitura, verificamos que todos estes 

marcadores perceptivos estão presentes, tanto no enunciado visual quanto nas 

réplicas do enunciado verbal, constituindo um diálogo da imagem e da palavra. 

No encontro de Alice com a Rainha Branca, ao endireitar o xale e ao colocar 

o cabelo da Rainha em ordem, encontramos mais um indicador manifesto no 

enunciado visual atuando em dialogicidade com o enunciado verbal. Em outras 

palavras, a voz do discurso se apresenta em equilíbrio com a voz do autor-criador. 

Nesta análise comparativa, a história de Alice é calcada na linguagem 

própria dos seus ícones verbais correlacionados aos seus ícones visuais. Para tanto, 

destacamos a personagem Humpty Dumpty (o homem ovo), nome associado à sua 

imagem, assim como ao seu discurso, dirigido para a compreensão própria e 

singular. 
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Este crivo nos leva a considerar a primeira proposta de nossa hipótese em 

que tanto o enunciado verbal quanto o enunciado visual nas narrativas de Alice são 

correlatos analógicos, a contrapor uma comunicação diferenciada no contexto das 

histórias de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. A segunda 

hipótese, prevê que os marcadores dessas diferenças; perceptivas, semânticas e 

artísticas, manifestas no enunciado visual da ilustração atuam como  indicadores 

das réplicas feitas por meio da lógica do nonsense, conforme tentamos demonstrar. 

Constata-se, assim, que o mundo carrolliano, portanto, está sempre em jogo 

com o duplo sentido, com a filosofia do ilógico e antagonizando-se com a 

inexistência do sentido, resultando no excesso de sentido do nonsense. 

 

 

2.2  O enunciado verbal e os indicadores do nonsense no enunciado visual 

 

Não encontramos no termo nonsense uma definição exata, mas isto não 

significa que não tenha sentido. Entende-se que o nonsense “refere-se a uma 

negação de um não sentido: “negação remete a uma afirmação e é assim que o 

‘nonsense’ prova a existência do sentido: paradoxalmente” (BASTOS, 2001, p. 3). 

Um exemplo desta lógica ao contrário, próxima do absurdo, do disparate, 

mas que nem por isso deixa de ter um sentido próprio, está em Alice Através do 

Espelho no diálogo entre ela e a Rainha Vermelha:  

 

-- Você diz “morro” – interrompeu a Rainha – mas eu poderia lhe 
mostrar morros perto dos quais, você chamaria isso aí de vale. 
-- Não,não chamaria – disse Alice,surpresa de estar contradizendo a 
Rainha, afinal – morro não pode ser um vale, ora essa. Isso seria um 
disparate... 
A Rainha Vermelha meneou a cabeça. – Você pode dizer que isso é 
disparate, se quiser. Mas já ouvi disparates comparado com os quais 
isso pareceria tão sensato quanto um dicionário (LEITE,1977, p.154). 

  

O nonsense como menciona Haughton na introdução The Chatto Book of 

nonsense Poetry (1988), é menos um gênero do que uma possibilidade, e, além 

disso, não se pode considerar o nonsense como palavras jogadas sem nenhuma 

norma. Ao contrário, o nonsense exige muito mais criatividade e habilidade 

linguística do que qualquer outro tipo de figura de linguagem. 
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Quando Haughton (1988) se refere ao nonsense como uma possibilidade, 

ele aponta para a possibilidade do mundo onírico construído por Carroll que ao criar: 

 

[...] situações e personagens absurdas, Lewis Carroll tornou-se o 
primeiro escritor a trabalhar com as peculiaridades do mundo onírico, 
onde tudo é possível e os acontecimentos são sempre imprevisíveis. 
Nele, o Tempo pode adiantar a hora do almoço, A Rainha condena 
as criaturas à morte, mas ninguém é executado, os animais 
convivem em condições de igualdade com seres humanos 
(CARROLL apud AMORIM, 2005, p.136) 

 

É muito difícil encontrar uma intenção ou finalidade no nonsense, 

simplesmente porque o que faz com que ele “aconteça é o mais irresponsável 

ludismo” (BASTOS, 2001, p. 17). Em outras palavras, o nonsense é uma maneira 

lúdica de escrever e de elaborar as ideias, é também uma forma de estabelecer o 

impossível, resgatando o prazer de brincar com a lógica e as palavras: 

 

Alice estava olhando com certa curiosidade por cima do ombro. – 
Que relógio engraçado! – observou. – Ele marca o dia do mês, mas 
não marca a hora! 
-- E porque deveria? Perguntou o Chapeleiro. – Por acaso o seu 
relógio marca o ano? 
-- É claro que não – replicou  Alice  prontamente – mas isso é porque 
se fica no mesmo ano uma porção de tempo. 
-- E esse é exatamente o caso do meu relógio – disse o Chapeleiro  
(LEITE, 1977, p.87). 

 

Carroll entendia o nonsense como uma linguagem de criança, livre do peso 

do sentido, tanto que quando escreveu The Hunting of the Snark declarou: “Sinto, 

mas não quis dizer nada, além do nonsense!” (BASTOS, 2001, p. 20).  

Entendemos que, na escritura de Alice, deve-se evitar uma compreensão 

superinterpretativa do texto, impelindo-a a uma assimilação automática. Isto ocorre 

porque o gênero nonsense possui um sentido próprio e também porque, nas 

aventuras de Alice, encontramos o nonsense exclusivo para leitores britânicos do 

século vitoriano. Por isso, é relevante o conhecimento também das coisas que não 

fazem parte do texto como, por exemplo, algumas expressões do nonsense 

encontradas no livro de Carroll que se referem a expressões usuais da sociedade 

inglesa da época: (exemplos, a moral da Duquesa): “Take care of the sense,and the 

sounds wil take care of themselves”. (Cuide do sentido e os sons cuidarão de si 
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mesmos) referindo-se ao provérbio “Take care of the pence and the sounds”. 

(LEITE, 1977, p. 104). 

Deve-se salientar, ainda, que o universo carrolliano, está unido a um mundo 

de referências como exemplo temos: 

 

[...] O Gato de Cheshire refere-se à expressão “Grin like a Cheshire                        
cat” (arreganhar os dentes como um gato de Cheshire), e 
provavelmente ao fato de que os queijos do Condado de Cheshire 
(onde Carroll nasceu) tinham a forma de um gato sorridente; a Lebre 
de Março refere-se à expressão “As mad as march hare”, que vem 
do fato de ser março o mês do cio; o Chapeleiro é louco por causa do 
mercúrio, uma substância alucinógena que se usa na fabricação dos 
chapéus; o Leirão dorme muito porque esse animal hiberna durante o 
inverno;a Falsa Tartaruga refere-se à sopa de falsa tartaruga,feita de 
carne de vitela; assim como os irmãos Tweedledum e Tweedledee 
são personagens do nursery rhymes e contos tradicionais: o Leão e o 
Unicórnio, que também constam de uma nursery rhyme, 
correspondem aos símbolos dos brasões da Inglaterra e da Escócia, 
em luta pela coroa na unificação do reino, e assim por diante. 
(LEITE, 1977, p.15). 

  

A partir destas premissas, como podemos ler o livro de Alice, como uma 

leitura para adultos ou para crianças? Entendemos que as histórias de Alice, não 

podem ser vistas somente como leituras para crianças, mas também se afirmarmos 

tratar-se de um livro exclusivo para adultos, também não seria pertinente. A partir 

desta perspectiva, apresentamos o ponto de vista de Arriguci (1979): 

 

-- Não me parece boa política, quando se quer valorizar as Alices de 
Lewis Carroll, encará-las como leitura para adultos. Também não 
seria conveniente inverter o equívoco e vê-las como leitura para 
crianças. Esticar e encolher são possibilidades nada desprezíveis de 
Alice. Grandes e pequenos compreenderão seu significado em 
dimensões diversas [...] (ARRIGUCI, 1979, p.151) 

 

Como o nonsense se compõe de uma variedade de símbolos que motiva 

uma diversidade de interpretações, Greenacre (2002), uma psicanalista de Nova 

York em um de seus estudos, menciona que os prováveis símbolos maternos seriam 

a Rainha de Copas e a Rainha Vermelha criaturas castradoras e os paternos seriam 

os Reis de Copas e o Rei Branco, personagens brandos.  

O nonsense, um fenômeno literário e possuidor de um caráter próprio, tem 

se alargado sensivelmente, torna-se difícil estabelecer limites para definir este termo 

de forma concisa. Para a estudiosa alemã Schone (1996), a característica principal 
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do nonsense vitoriano de Carroll é justamente “a despreocupação, a ausência de 

objetivo, o lúdico puro e simples” (SCHONE apud ÁVILA, 1996, p. 54): 

 

A primeira testemunha era o Chapeleiro. Apareceu com uma xícara 
de chá numa mão e um pedaço de pão com manteiga na outra. – 
Peço desculpas a Vossa Majestade – começou ele – por trazer isso 
aqui: mas eu não tinha acabado ainda o meu chá quando fui 
chamado. 
-- Devia ter acabado – disse o Rei. – Quando começou? (LEITE, 
1977, p. 120). 

 

Sewell (2012) compreende o nonsense como um jogo no qual a ordem está 

em disputa com a desordem de maneira que possam ficar inconclusos e em razão 

“dessa tensão entre a presença e a ausência de significado, qualquer sugestão de 

emoção é simultaneamente afastada, assim a perplexidade é tudo o que 

permanece” (SEWELL apud AMARANTE, 2012, p. 2).  

Segundo Sewell, à margem do texto de Alice,destacamos esta citação: 

 

-- Nenhum peixe atilado vai a parte alguma sem um delfim. 
-- Não? Por quê? – perguntou Alice com grande surpresa, veja bem: 
se um peixe me viesse dizer que iria fazer uma longa jornada, eu 
perguntaria: Com que delfim? 
-- A senhora não está querendo dizer “com que fim?” 
-- Eu quero dizer o que disse – replicou a Falsa Tartaruga, em tom 
ofendido. E o Grifo acrescentou: - Vamos,vamos! Agora queremos 
ouvir algumas de suas aventuras. (LEITE,1977,p.116). 

 

Sewell (1977) esclarece, ainda, que o nonsense se forma por meio de jogos 

de palavras, um jogo com vários significados. A autora também informa que o 

material mais criativo de Carroll são os trocadilhos e as palavras portmanteaux. 

Exemplificando, os trocadilhos são como jogos de palavras e é uma prática 

constante na língua inglesa, e o portmanteau (palavra-valise), é a fusão de duas ou 

mais palavras em uma; ou seja, o neologismo que Carroll denominou de 

portmanteau words. 

Como exemplo do trocadilho de Carroll na história de Alice, apresentamos o 

poema que Dumpty declama para Alice: 
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Mas ele era orgulhoso e cauto 

E disse:-- Não fale alto! 

E ele era tão cheio de si 

Que disse: -- Eu vou buscá-los, se 

Saquei então de um saca-rolhas 

E fui eu mesmo atrás das bolhas 

E ao ver a porta já cerrada, 

Bati, toquei, topei – que nada! 

E ao ver a porta ali, zás-trás, 

Girei a maçaneta, mas... 

Houve então um silêncio. 

É só? – perguntou Alice timidamente. 

É só! – respondeu Humpty Dumpty,- Adeus! 

 

(LEITE, 1977, p. 200) 

 

 

Em se tratando de portmanteau words, destacamos o diálogo da Falsa 

Tartaruga com Alice: 

 

-- Quando éramos pequenos – continuou, por fim, a Falsa Tartaruga, 
mais serena embora soluçando um pouco de vez em quando, -- 
frequentávamos uma escola no mar. A professora era uma velha 
tartaruga... e nós a chamávamos deTorturuga... 
-- Mas porque Torturuga,se ela era uma tartaruga?Perguntou Alice. 
-- Nós a chamávamos de Torturuga porque aprender com ela era 
uma tortura – respondeu irritada a Falsa Tartaruga. 
-- Na verdade você é bem obtusa, hein? (LEITE, 1977, p.107,108). 

  

Sob a ótica de Holquist (1977), o nonsense é comparado às relações 

abstratas da lógica e da matemática. O absurdo lida com a ordem ou a estrutura e a 

desordem da linguagem, onde esse absurdo tem um propósito, um significado. 

Enquanto o nonsense exerce um sentido próprio, é um processo em si mesmo que 

não tem nenhuma finalidade. É sob esta perspectiva que Holquist valoriza o 

nonsense de Carroll, pelo fato de chamar atenção “para a linguagem, para o fato de 

que ela não é só algo que conhecemos, mas algo vivo, em processo, algo a ser 

descoberto” (HOLQUIST apud LEITE, 1977, p. 21): 
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-- Agora está bem – disse a Rainha Vermelha. – Conhece línguas? – 
Como é piroquete em francês? 
- Mas piroquete não é palavra do vernáculo – replicou Alice em tom 
sério. 
-- Quem disse que era? – replicou a Rainha. 
Alice pensou que, desta vez, havia um meio de sair da dificuldade. - 
Se você me disser “de onde vem piroquete eu lhe direi como é em 
francês! – exclamou triunfalmente. 
Mas a Rainha Vermelha empertigou-se rigidamente e disse: 
-- Rainhas nunca fazem negociatas (LEITE 1977, p.230, 231). 

 

Pitcher (2001) faz uma análise situada entre Wittgenstein e Carroll, 

afirmando que foi Wittgenstein (1889-1951) quem distinguiu como nonsense um 

conjunto de palavras de difícil entendimento, pelo fato de não fazerem sentido. 

Wittgenstein (1889-1951) também levanta a seguinte questão: a de que não 

devemos acreditar que compreendemos uma sentença somente pelo fato de 

apresentar uma sintaxe perfeita, muitas vezes, também, podem não fazer o menor 

sentido. Em Alice evidenciamos este estranhamento no capitulo Um chá bastante 

louco: Alice ficou terrivelmente desconcertada. O comentário do Chapeleiro parecia 

não ter o menor sentido, embora fosse gramaticalmente correto. – “Não consigo 

entendê-lo muito bem – ela disse o mais cortesmente possível” (LEITE, 1977, p. 87). 

Pitcher (2001) levanta a seguinte questão sobre Wittgenstein (1889-1951) 

revelada em suas “Investigações Filosóficas”: o que é um determinado objeto, e 

como é chamado. “O Gato de Cheshire”, em Alice, evidencia esse questionamento: 

 

-- Pois bem – explicou o Gato – um cachorro rosna quando está com 
raiva e balança a cauda quando está contente, compreende? 
Enquanto eu rosno quando estou satisfeito e balanço a cauda 
quando estou com raiva, está entendendo? Portanto, eu sou louco. 
-- Não chamo isso de rosnar, mas de ronronar. 
-- Chame como quiser – disse o Gato, e esvaiu-se no ar (LEITE, 
1977, p. 83) 

 

Segundo Pitcher (2001), Wittgenstein (1889-1951) destaca o problema 

semântico de dar o nome a um objeto e o que é realmente este objeto, o mesmo 

acontece com a relação entre o que uma pessoa diz e o que ela intenciona 

significar.   

Dumpty ilustra esta questão neste diálogo: 
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-- É só um para presentes de aniversário, como vê. Eis a glória para 
você. 
-- Não sei bem o que o senhor entende por “glória” – disse Alice. 
Humpty Dumpty sorriu com desdém. – Claro que você não sabe até 
eu lhe dizer. O que quero dizer é: “eis aí um argumento arrasador 
para você”. 
- Mas “glória” não significa “um argumento arrasador” objetou Alice. 
-- Quando uso uma palavra – disse Humpty Dumpty em tom 
escarninho – ela significa exatamente aquilo que eu quero que 
signifique... nem mais nem menos. 
-- A questão – ponderou Alice – é saber se o senhor pode fazer as 
palavras dizerem coisas diferentes. 
-- A questão – replicou Humpty Dumpty – é saber quem é que 
manda. É só isso (LEITE, 1977, p.196) 

 

Nesta análise que Pitcher (2001) faz entre o mundo carrolliano e as 

observações de Wittgenstein (1889-1951), ele conclui que ambos percorrem o 

mesmo caminho, entretanto, com propósitos inversos, enquanto Carroll brinca, 

Wittgenstein (1889-1951) trabalha com o sentido da linguagem. 

Por outro lado, Leite (2005) desenvolve o questionamento, o dos contos de 

fadas e das fábulas infantis. Essas obras se compõem de estudos míticos cuja 

narrativa se repete, alternando somente o enredo. Evidentemente, Carroll utilizou 

certos paradigmas dos contos das fábulas clássicas para atrair o público infantil. Nas 

histórias d existe Alice,existem reis e rainhas e os animais falam, mas não é por isso 

que a história de Alice cumpre os requisitos da função didática. Na medida em que 

“a obra de Carroll não tivesse nenhuma função didática, tampouco as ilustrações 

cumpririam esse papel.” (LEITE apud AMORIM, 2005, p.131). Há, por conseguinte, 

uma correlação fática e persuasiva entre a escritura e a reescritura da história de 

Alice. Este fato reafirma nossa hipótese da função comunicativa existente em favor 

da artística na obra carrolliana. E a intenção de cumprir a função didática das 

relações palavra e imagem. 

O texto original de Lewis Carroll já apresentava suas próprias ilustrações 

que mais tarde, foram reescritas por meio das ilustrações de John Tenniel. 

Entretanto, na história de Alice traduzida por Leite, muito embora não tenha sido 

mencionada nenhuma alusão referente a autorias das ilustrações que se encontram 

no livro, ele mantém os mesmos desenhos de Carroll. 

É interessante observar a ilustração de Carroll, no capítulo O campo de 

croquet da rainha em que Alice assiste ao jogo de croquet da Rainha (figura 1 ) e 
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confrontá-la com a caracterização de Tenniel, em que Alice assiste  ao cortejo da 

Rainha (figura 2 ). Vejamos a seguir. 

  

 

 
Figura 1: Alice por Lewis Carroll (LEITE,1977, p. 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2:  Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002 ,p. 97) 
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Na ilustração de Carroll, (figura 1), ele propicia a elaboração da perspectiva 

do disparate, do absurdo, ressaltado ainda pelo tom de comicidade. Carroll brinca 

com a lógica, e com as possibilidades deste mundo singular ao apresentar estas 

personagens no jogo bizarro. Um jogo no qual o campo é cheio de relevos, as bolas 

são ouriços vivos, os soldados tinham que se dobrar com as mãos no chão como 

arcos, e as personagens se misturam com os animais no campo. Carroll vai 

destacando assim a possibilidade de promover o sentido do absurdo através do 

lúdico. Entre estas personagens peculiares, encontra-se Alice e a Rainha, e que 

também são evidenciadas com estas características particulares. Carroll não outorga 

a essas personagens uma demarcação clara. Por isso, concluímos ter sido uma 

maneira adequada para estimular o estranhamento artístico no leitor. 

Na ilustração de John Tenniel (figura 2), referente ao cortejo da Rainha, há 

evidência na identificação, e na ênfase nos traços físicos das personagens. O nariz 

assombreado do Valete se destaca, assim como a coroa que ele carrega numa 

almofada. As personagens são baseadas em figuras de jogos de cartas, como 

podemos observar no Rei e no Valete de Copas e o Rei de Espadas. Os traços da 

Rainha bem como os detalhes do seu vestido, ficam claros e evidentes. Alice 

também evidencia clareza em seus aspectos físicos. Talvez esta nova concepção 

ilustrativa estivesse relacionada ao fato de que Tenniel apresentava uma grande 

aptidão para desenhos, ilustrações e caricaturas e, também, seria uma forma de 

favorecer a utilização de caracterizações que fossem mais compreensíveis para 

seus leitores infantis. 

Considerando a concepção de Carroll, fica estabelecida, a definição de um 

mundo excêntrico apresentado por um campo e pelas personagens bizarras. Leite 

(1977) talvez tenha mantido as ilustrações de Carroll, para realçar o “efeito cômico 

da distorção das imagens lânguidas em puro nonsense” (LEITE, 1977, p.15); ou 

seja, para evidenciar a concepção original do nonsense carrolliano. 

Leite (1977) afirma também que “as leituras alegórica e psicanalítica são 

opostas e complementares por inversão: uma reduz tudo à total intencionalidade 

objetiva, e outra à total inconsciência das representações poéticas” (LEITE, 1977, p. 

9). 

Quando o tradutor reescreve Alice, diz que a leitura alegórica seria 

interpretada a uma “total intencionalidade” e refere-se à intenção de Carroll em 

caracterizar Alice, baseando-se em símbolos da época vitoriana. Carroll ao criar os 
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símbolos poéticos, os teria produzido à “total inconsciência”. Segundo Leite (1977), a 

leitura de caráter psicanalítico seria de cunho inerente; ou seja, as leituras de Carroll 

também são aplicadas a interpretações psicanalíticas apesar de Carroll tê-las usado 

inconscientemente. Entretanto, é relevante ressaltar que o escritor era interessado 

em fenômenos mentais, portanto, não se sabe ao certo se as associações 

simbólicas foram de cunho inconsciente ou intencional. 

Todavia, no entendimento de Leite (1977), o propósito das escrituras de 

Carroll se concentra no jogo de palavras e o que elas evidenciam, ou seja, o seu 

sentido e a construção de paradoxos, a forma lúdica com que ele estabelece a 

desmontagem da lógica e da linguagem. Caráteres esses que a linguagem visual 

toma por seus indicadores, além do nonsense verbal ressaltando a nossa segunda 

hipótese de trabalho proposta nesta dissertação como objeto constitutivo do diálogo 

da palavra e da imagem. 

A obra de Carroll é um universo plasmado na referência, nos jogos lúdicos 

linguísticos, nos paradoxos, nos quais o absurdo joga com a lógica, palavras 

ganham uma individualidade, um duplo sentido, gerando, por conseguinte, diálogos 

ambíguos. Para tanto, estes são os pontos de investigação, posteriormente, 

destacados. 

 

 

2.3 A enunciação: figuras e diálogos ambíguos 

 

Carroll faz um jogo de referências entre as duas histórias de Alice no tocante 

à elaboração das duas narrativas;Alice no País das Maravilhas e Através do 

Espelho. Alinhando apenas a título de análise um exemplo entre as duas histórias, 

observamos características correlatas como: no País das Maravilhas, Alice 

conversa com os bichos, enquanto que Através do Espelho, Alice conversa com as 

flores. Todavia, o ato de Alice entrar na toca do coelho e de atravessar o espelho, 

são analogias referentes à prática do acesso entre dois espaços, o real e o irreal. 

Em relação aos poemas que se apresentam fora da narrativa, no início das 

histórias de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho são eles 

procedentes da lírica vitoriana e de atribuição sentimental. Entretanto, os poemas 

incorporados à narrativa, não sendo “nursery rhymes” ou os célebres poemas 

infantis, são de caráter paródico, são imitações jocosas de poemas líricos ingleses. 
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No capítulo 2  A lagoa de lágrimas, Alice come o bolo e começa a crescer 

sem parar, sente-se diferente como se não fosse a mesma pessoa e pensa em 

todas as meninas de sua idade, acreditando que se transformou em Mabel. Alice, 

então, cruza as mãos no colo e começa a recitar: A abelhinha atarefada:   

 

O filhote do crocodilo. Faz brilhar a sua cauda. Espalhando águas do 
Nilo. Vejam como ele se esbalda. Que caratonha feliz. E que patas 
reluzentes. Peixinhos! Ele diz. Com seus dentões sorridentes (LEITE, 
1977, p.49) 

 

O poema recitado por Alice, pode receber cunho paródico, por motivo de não 

apresentar um sentido e, também, é uma alusão aos poemas da época, onde as 

crianças tinham de saber de cor.  A maneira em que Alice posiciona-se com as mãos 

unidas no colo para iniciar o poema, demonstra que ao recitar era necessário que se 

fizesse de cor. Carroll ao criar a Lagarta, também pode ter sido estimulado pelos 

professores que costumavam aconselhar seus alunos na Universidade de 

Oxford,onde ele estudou. 

Outra constante na obra de Carroll é a de que essa leitura não ingênua, ou 

seja, a interpretação das referências efetivas do texto, aparentemente pode parecer 

limitada, contudo ela se abre para uma gama enorme de alusões e nos planos mais 

diferenciados, desde os mais superficiais como o contexto biográfico, até os de 

maior profundidade  como proposições de caráter lógico e tônicas referentes ao 

sentido das palavras. 

Analisando, cuidadosamente, a obra de Carroll, observa-se calcada também 

em diálogos ambíguos, conduzindo o leitor às interpretações diversas porque um 

texto  

 

[...] depois de separado de seu autor (assim  como da intenção do 
autor) e das circunstâncias concretas de sua criação (e, 
consequentemente, de seu referente intencionado),  flutua  (por 
assim dizer)  no vácuo de um leque potencialmente infinito de 
interpretações possíveis [...] (ECO, 2005, p. 48). 

 

Carroll se serve deste jogo lúdico linguístico por dois fatores; primeiro, 

porque como um matemático que é, ele brinca com a lógica das palavras criando 

assim novas alternativas de linguagem não imaginadas antes. O segundo, relaciona-

se à própria elaboração do enredo; o sonho de Alice que segue um coelho muito 
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apressado e então despenca num buraco. Alice percebe que está num lugar 

peculiar, rodeada de criaturas fantásticas, animais que falam, cartas de baralho que 

se apresentam como guardas, um gato listrado com a destreza de aparecer e 

desaparecer uma rainha inconsequente, um bebê que se transforma em porco, etc.  

É dentro dessa atmosfera disparatada do sonho de Alice, que Carroll então se 

permite elaborar esse discurso complexo e confuso. 

Esse discurso elaborado de forma lúdica, onde, a palavra torna-se um 

motivo inesgotável de possibilidades, gera uma situação cômica criada pela própria 

palavra. Sendo assim, é importante distinguir a comicidade que a 

 

[...] língua exprime da comicidade que a língua cria.  A rigor, a 
primeira poderia ser traduzida de uma língua para outra, com 
possibilidade de perder a maior parte de seu brilho  ao  passar  para 
uma sociedade nova, diferente em termos de costumes, literatura e, 
sobretudo, associações de ideias.  Mas a segunda é geralmente 
intraduzível. Ela deve tudo o que é à estrutura da frase ou à escolha 
das palavras. Não constata, por meio da linguagem, certas  
distrações  particulares dos homens ou dos acontecimentos; destaca 
as distrações da linguagem em si. É a própria linguagem aqui, que, 
se torna cômica (BERGSON, 2001, p.76-77). 

 

Analisaremos, então, o estilo cômico provocado pelas divergentes 

interpretações criadas pelo escritor britânico Lewis Carroll em sua obra Alice no 

País das Maravilhas. Os exemplos de diálogos ambíguos estudados alinham-se 

conforme a sequência em que são apresentados nas aventuras de Alice. 

Logo no início da história, no capítulo 3 Uma corrida de comitê e uma longa 

história, observa-se um desencontro no sentido das palavras, evidenciando-se a 

ambiguidade da linguagem.  Essa divergência entre a intenção daquele que fala e o 

entendimento daquele que analisa ocorre num diálogo entre o Rato e o Pato na 

lagoa de lágrimas criada pela Alice. 

Alice aumenta de tamanho depois de comer um pedaço de bolo, começa a 

chorar, depois, ela diminui de tamanho por estar segurando um leque, e passa a 

nadar num lago criado por suas próprias lágrimas, quando estava enorme. Podemos 

verificar que neste episódio, Carroll demonstra a multiplicidade de sentidos do termo 

“seco’ e, mais adiante, o desentendimento entre o Rato e o Pato enfatiza a 

ambiguidade. 
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-- Ham! – pigarreou o Rato com ar importante. –  Então todos 
prontos?  Esta história é a coisa mais árida que conheço. Silêncio em 
volta, por favor!  “Guilherme, o Conquistador, cuja causa foi 
favorecida pelo Papa, logo obteve a submissão dos ingleses, que 
precisavam de líderes, e nos últimos tempos se tinham habituado à 
usurpação e a conquista. Edwin e Morcar, condes de Mércia e 
Nortúmbria... 
--  Brr! – disse o Papagaio tiritando. 
-- Como? – disse o Rato, franzindo o sobrolho, mas muito 
polidamente – Você disse alguma coisa? 
--  Eu? Naão! – apressou-se a responder o Papagaio. 
--  Pensei que tinha dito – comentou o Rato. – Continuando: ”Edwin e 
Morcar, condes de Mércia e Nortúmbria, pronunciaram-se a favor 
dele, e até Stigand, o patriótico arcebispo de Cantuária, achando isso 
conveniente...” 
--  Achando o quê? – perguntou o Pato. 
- - Achando isso – replicou o Rato, já meio aborrecido. - 
Naturalmente você sabe o que” isso” quer dizer. 
--  Sei muito bem o que “isso” quer dizer quando sou eu que acho 
alguma coisa – explicou o Pato. – Em geral, uma rã ou um verme. 
Mas a questão é: o que foi que o arcebispo achou? (LEITE, 1977, p. 
53-54). 

 

Em primeiro lugar, quando o Rato menciona tratar-se da história mais 

“árida”, pela multiplicidade de sentidos da palavra utilizada por Carroll, passa a 

impressão de ser uma história enfadonha e, ao mesmo tempo, “seca”, ou seja, 

austera. Outra ambiguidade ocorre com o termo “ isso”, que para o Rato refere-se ao 

procedimento de Edwin e Morcar, enquanto que para o Pato não está relacionado a 

nenhum significado. Observamos, também, outro desencontro de compreensão 

referente ao verbo “achar”: quando o Rato o menciona é com o sentido de “acreditar, 

analisar”. Entretanto, para o Pato significa “encontrar” e quanto ao termo “isso”, no 

caso, diz respeito ao encontrar os animais como a rã ou um verme. 

Ainda, neste mesmo capítulo, encontramos outro diálogo ambíguo entre 

Alice e o Rato: 

 

-- Você não estava prestando atenção! Censurou o Rato, 
severamente, dirigindo-se a Alice. - Está pensando em que? 
-- Peço que me desculpe – disse Alice com humildade. - Você já 
estava na quinta volta, não estava? 
--  Não, não estava! Você não presta atenção a nós! – gritou o Rato, 
ríspido e furioso. 
-- Nós? Onde? – respondeu Alice,distraída,mas prestativa,olhando 
em volta ansiosamente. – Oh, deixe que eu ajude a desatar! (LEITE, 
1977, p. 58). 
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Quando o Rato fala “a nós” ele se refere ao pronome “nós”; ou seja, aos 

animais que estavam presentes ouvindo a história do Rato. Todavia,Alice pelo fato 

de estar imaginando enquanto o Rato falava,  entendeu “nós” correspondendo a um 

laço pronto para ela desatar, ela interpretou “nós”como equivalente ao substantivo 

no plural. 

No capítulo 5 Conselhos de uma lagarta, verificamos que na conversa entre 

a Pomba e Alice, há também certa confusão na interpretação: 

 

-- Como já não bastasse ter de chocar os ovos – disse a Pomba – 
ainda tenho de vigiar as serpentes noite e dia!  Há três semanas que 
não consigo pregar o olho. 
-- Sinto muito esses aborrecimentos todos – disse Alice, que estava 
começando a entender. 
-- E justamente quando arranjei a árvore mais alta da floresta, 
justamente quando pensava estar  livre delas afinal,  elas  parecem  
vir se retorcendo lá do céu! Serpente, ugh! 
-- Mas eu não sou serpente, já lhe disse – protestou Alice. – Sou 
uma... Sou uma... 
-- Bem é o que? – disse a Pomba. – Estou vendo que está tentando 
inventar alguma coisa! 
-- Eu... eu sou uma menina – disse Alice um pouco hesitante,pois se 
lembrava das inúmeras mudanças que sofrera naquele dia. 
-- Uma  linda  estorinha,  na verdade! – disse a Pomba com profundo 
desdém. –  Já vi uma porção de meninas na minha vida, mas nunca 
vi uma com pescoço tão grande! Não, não! Você é uma serpente, 
não adianta negar isso. Não vai me dizer que nunca provou um ovo! 
-- É claro que já comi ovos – disse Alice, que não sabia mentir – mas 
as meninas comem ovos normalmente, tanto quanto as serpentes, 
você sabe. 
-- Não acredito nisso – disse a Pomba – mas se comem então elas 
são uma espécie de serpente. É tudo o que eu posso dizer. (LEITE, 
1977, p. 74-75). 

 

Neste diálogo entre Alice e a Pomba, o discurso da Pomba em relação aos 

ovos está correto; ou seja, que ela tem de proteger os seus ovos da serpente, 

contudo surge um desencontro de entendimento. Quando a Pomba descobre que 

meninas também comem ovos, para a Pomba as meninas não deixam de ser uma 

serpente, deixando Alice cada vez mais conturbada. 

Analisando o capítulo 6 Porco e Pimenta,constatamos outro desvio de 

interpretação na fala entre Alice e a Duquesa: 

 

-- Oh, por favor, cuidado com o que está fazendo! – gritou Alice 
saltando aterrorizada. – Oh, lá se vai seu precioso nariz! – Uma 
caçarola enorme voara perto do nariz do bebê, e quase o arrancara. 
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-- Se todo mundo cuidasse da sua vida – disse a Duquesa,  
grunhindo asperamente – o mundo giraria muito mais depressa. 
-- O que não seria nenhuma vantagem – disse Alice, contentíssima 
da oportunidade de mostrar seus conhecimentos. – Pense só no que 
aconteceria com o dia e a noite!  Veja bem.  A terra leva vinte e 
quatro horas para marchar do...(LEITE,1977, p. 79-80). 

 

Neste fragmento, Alice entende o termo “girar”, não no sentido de “crescer, 

prosperar”, mas no sentido exato da palavra, o de “circular” causando assim, mais 

uma interpretação dúbia. 

Ainda no capítulo 6, aparece um personagem muito interessante o Gato de 

Cheshire e este nome refere-se à expressão “Grin like a Cheshire cat” (Arreganhar 

os dentes como um gato de Cheshire) e também ao fato de que os queijos do 

condado de Cheshire (onde Carroll nasceu) “tinham a forma de um gato sorridente” 

(LEITE, 1977, p. 15). Alice estava perdida e então trava um diálogo com o Gato de 

Cheshire pedindo-lhe ajuda para encontrar um caminho para ir embora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.62) 

 

-- Gatinho de Cheshire – começou a dizer timidamente, sem ter 
certeza se ele gostaria de ser tratado assim: mas ele apenas abriu 
um pouco mais o sorriso.” Ótimo, parece que gostou”, pensou ela, e 
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prosseguiu: - Podia me dizer,por favor, qual é o caminho pra sair 
daqui? 
-- Isso depende muito do lugar para onde você quer ir – disse o Gato. 
-- Não me importa muito onde... – disse Alice. 
-- Nesse caso não importa por onde você vá – disse o Gato. 
-- ...contanto que eu chegue a algum lugar – acrescentou Alice como 
explicação 
-- É claro que isso acontecerá – disse o Gato – desde que você ande 
durante algum tempo. 
Isso Alice viu que era impossível negar. (LEITE, 1977, p. 82). 

 

Neste diálogo, o Gato responde as perguntas de Alice de maneira precisa, 

mas com um teor irônico, que faz com que Alice continue totalmente perdida. 

Quando o Gato informa que qualquer direção a faria sair daquele lugar, estava 

sendo coerente, considerando que qualquer rumo que Alice tomasse a tiraria 

daquele lugar independente do caminho da escolha sendo assim, Alice acaba 

concordando com o Gato. 

No concernente à figura de Alice com o Gato de Cheshire, pode-se também 

apontar uma ambiguidade. O Gato se apresenta como um amigo de Alice, e que 

apesar de orientar Alice de uma forma ilógica e ambígua ele dá a ideia de um 

conselheiro. Por outro lado, também podemos interpretar o Gato de Cheshire, como 

a própria consciência de Alice.O Gato de Cheshire é um dos animais que Alice 

demonstra ter mais aproximação, por ele aparecer e desaparecer como se fosse a 

própria essência de Alice, é como se ela estivesse falando com a sua própria 

sombra Alice posiciona-se quanto à  sua identidade  sente-se tão perdida que  não 

sabe mais quem ela é. 

No capítulo 7 Um chá bastante louco, Alice novamente se encontra 

perturbada com a conversa disparatada que o Chapeleiro trava com ela: 

 

-- Aceite mais um pouco de chá – disse a Lebre de Março com ar 
muito compenetrado. 
-- Não tomei nenhum ainda – replicou  Alice com ar ofendido. - Então 
como é que posso tomar mais? 
-- Você quer dizer que não pode tomar menos – observou o  
Chapeleiro.-- É bem mais fácil tomar mais do que tomar nada. 
(LEITE, 1977, p. 90). 

 

Avaliando este diálogo, há uma mistura do  nonsense com a lógica da 

matemática. A primeira situação ilógica ocorre quando Alice responde à Lebre de 

Março que não poderia tomar mais chá se não tinha tomado nenhum. O chapeleiro 
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transforma, então, a sentença num verdadeiro disparate quando ele diz que não se 

pode tomar menos,e que seria mais fácil tomar mais do que tomar nada. Neste 

fragmento fica evidente a idéia de um cálculo matemático; ou seja, tomar menos nos 

remete a uma diminuição, tomar mais a uma soma e tomar nada se reporta a coisa 

nenhuma;ou melhor, os jogos de sentido ilógico. 

Também o Leirão, ao contar a sua história e a Lebre de Março com a sua 

observação deixam Alice tão confusa e perplexa que ele acaba se calando sem 

saber ao certo o que pensar: 

 

A resposta confundiu de tal modo a pobre Alice, que durante algum 
tempo deixou o Leirão  continuar a história sem interrompê-lo. 
-- Elas aprendiam a extrair – prosseguiu o Leirão, bocejando e 
esfregando os olhos,pois começava a ficar sonolento – e extraíam 
toda a espécie de coisas...tudo que começava com M... 
-- Por que com M? – perguntou Alice. 
-- E por que não? – disse a Lebre de Março. 
Alice permaneceu calada (LEITE, 1977, p.91). 

  

Quando Alice indaga por que as três irmãs que viviam no fundo do poço 

extraiam coisas somente com a letra M,Alice somente queria saber o motivo de tal 

fato. Todavia, quando a Lebre de Março interpela Alice é com o propósito de 

evidenciar onde estaria o obstáculo em extrair coisas com a letra M. Alice não tinha 

a intenção de julgar a questão da extração de coisas com a letra M, mas sim o seu 

escopo. 

Alice então sai deste “chá maluco” e vai para o “campo de croquet da 

rainha”.Ela se junta no cortejo para tomar parte do jogo de croquet e neste 

momento, ela inicia um diálogo dúbio com o Coelho: 

 

-- O dia... o dia está lindo,não? Murmurou uma voz tímida ao seu 
lado. Era o Coelho Branco,olhando para ela com ar inquieto. 
-- Muito mesmo! – respondeu Alice. – Onde está a Duquesa? 
-- Shh! Shh! – murmurou o Coelho apressadamente. Olhando com 
ansiedade para trás ao falar, ergueu-se na ponta dos pés e 
sussurrou junto ao ouvido de Alice: - Ela foi condenada. 
-- A que pena? – perguntou Alice. 
-- Você disse “Ah, que pena”? – quis saber o Coelho. 
-- Não, não disse isso – respondeu Alice. - Não acho que seja uma 
pena de maneira nenhuma. Eu perguntei “A que pena?” (LEITE, 
1977, p. 96). 
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Nesse diálogo, acontece uma confusão em torno do termo “pena”. Quando 

Alice questiona”a que pena?”, o Coelho compreende que Alice estava expressando 

um sentimento de piedade,entretanto,Alice estava indagando sobre a punição 

aplicada  à Duquesa. 

No capítulo 12 Depoimento de Alice, a Rainha indignada com o roubo das 

suas tortas entabula uma audiência para saber quem foi o autor de tal ato. Segue-se 

uma audiência totalmente disparatada até que o Coelho apresenta uma carta ao Rei: 

 

-- Com licença de Vossa Majestade, ainda há provas a examinar – 
disse o Coelho Branco, levantando-se com grande precipitação. - 
Agora mesmo, esse documento acaba de ser descoberto. 
-- O que é que tem nele? – indagou a Rainha. 
-- Ainda não abri – disse o Coelho Branco -,mas parece ser uma 
carta escrita pelo prisioneiro para...para alguém. 
-- Deve será isso, sem dúvida – observou o Rei – a menos que tenha 
sido escrita para ninguém, o que, como se sabe, não é muito comum. 
(LEITE, 1977, p.126-127). 

 

Neste fragmento, quando o Coelho diz que a carta parece ser escrita para 

alguém,ele se refere a um recebedor incógnito. Todavia, o Rei orgulhoso e ousando 

mostrar seu conhecimento, considera “alguém” como a existência real de um 

recebedor e constata que não é comum cartas serem escritas para ninguém. 

Concluímos, assim, que tanto “alguém” quanto “ninguém” são pronomes indefinidos 

e não se referem à uma determinada pessoa,aí é onde está concentrado o equívoco 

do diálogo recebendo um recepção nele inclusa. 

Em Alice Através do Espelho,no capítulo 5 Lã e água,Alice conversa com 

a Rainha Branca, no qual destaca-se outro desvio de interpretação: 

 

-- É claro, é assim que se faz – disse a Rainha com grande firmeza. – 
Ninguém pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vejamos,pra 
começar,qual é a sua idade... 
Quantos anos você tem? 
-- Sete anos e meio, exatamente. 
-- Você não precisa dizer “exatualmente” – observou a Rainha. – 
Acredito que você tenha essa idade exatamente agora.  E lhe 
confiarei algo em que você deve acreditar. Tenho exatamente cento 
e um anos, cinco meses e um dia. 
-- Não posso acreditar nisso! – disse Alice. 
-- Não pode? – disse a Rainha com tom de voz penalizado. 
-- Tente outra vez: respire profundamente e feche os olhos. (LEITE, 
1977, p.184-185). 
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Neste trecho entre Alice e a Rainha Branca, destaca-se o teor ilógico da 

conversa. Quando Alice disse que não podia acreditar nisso, ela estava se referindo 

à idade, contudo no entendimento da Rainha, porque ela ponderou que Alice não 

podia acreditar em tal afirmação devido às dificuldades físicas. 

No capítulo 6, Humpty Dumpty,trata-se de um ovo que se tornou cada vez 

maior e cada vez mais semelhante a um ser humano. Podemos esclarecer que, em 

inglês, o termo “Humpty Dumpty” refere-se a alguém que seja baixo e gordo, 

portanto, seria uma maneira agressiva de se dirigir a alguém. Contudo, existem 

muitas variantes em relação a sua origem. Uma delas seria que este termo poderia 

ter vindo “do personagem da cantiga de criança Humpty Dumpty; ou de um 

poderoso canhão usado na Guerra Civil Inglesa (1642-49) para defender a  Igreja de 

Colchester; ou a sonoridade aludiria a Ricardo III, que era “corcunda e manco” 

(GARDNER, 2002, p.199). 

Quanto ao diálogo de Alice e Humpty Dumpty,  também há nele uma 

confusão na compreensão, quando Humpty Dumpty fala com Alice como se 

estivesse propondo-lhe um tipo de enigma: 

 

Nesse caso podemos começar a partir de zero – disse Humpty 
Dumpty – e é a minha vez de escolher um assunto... (“Ele fala como 
se isso fosse algum jogo!” – pensou Alice.) Portanto, eis uma 
pergunta para você: Quantos anos você disse que tinha? 
Alice fez um rápido cálculo e respondeu: - Sete anos e seis meses. 
-- Errado! – exclamou Humpty Dumpty triunfantemente. 
-- Você jamais disse coisa parecida. 
-- Pensei que o senhor queria dizer “Que idade você tem?” 
-- Se eu quisesse dizer isso, teria dito. - disse Humpty Dumpty. 
(LEITE,1977 p. 193,194) 

  

Quando Humpty Dumpty  escolhe um assunto e propõe começar a partir do 

zero, e pergunta à Alice quantos anos ela tinha, Alice tinha de responder o algarismo 

“zero”, primeiro, pelo que Humpty Dumpty sugeriu. Segundo, quando Humpty 

Dumpty pergunta à Alice quantos anos ela disse que tinha, a resposta também 

deveria de ser “zero”, pois ela não havia mencionado nada sobre a sua idade antes: 

  



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.201) 

 

 

Alice não queria começar outra discussão e, portanto ficou calada. 
-- Sete anos e seis meses! Repetiu Humpty Dumpty pensativamente. 
– Uma idade bastante. Se tivesse pedido o meu conselho, eu diria:” 
Pare nos sete”. Mas agora é tarde demais. 
-- Nunca peço conselhos sobre o meu crescimento – disse Alice 
indignada. 
--Orgulhosa demais? 
Tal insinuação indignou Alice mais ainda. – Quero dizer – explicou – 
que uma pessoa não pode deixar de ficar mais velha. 
-- Uma não pode talvez – disse Humpty  Dumpty – mas duas podem. 
Com assistência adequada, você poderia ter parado nos sete. 
(LEITE, 1977, p.194). 

 

E nessa trajetória ilógica, Alice passa por várias situações, cada vez mais 

absurdas, até que por fim ela acorda deste sonho disparatado e acaba relatando 

para a irmã toda a façanha pela qual passou. 

Neste estudo, boa parte da obra de Lewis Carroll está calcada em 

enunciados, assim como figuras ambíguas e, consequentemente, com uma gama 

razoável de interpretações. Nessa leitura ambígua, destaca-se a estrutura com a 

qual se fomenta a complexidade da respectiva escritura. 

Podemos também avultar, que o uso habitual simplesmente ressalta a 

intenção do emissor, fazendo com que toda esta arte lingüística seja ocultada em 
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prol somente da recepção. O autor Carroll consegue construir uma nova estrutura; 

ele desconstrói uma estrutura e constrói outra possuidora de uma extrema coerência 

e lógicidade, livre das regras habituais e  enfraquecidas pelo seu uso constante. 

Carroll consegue não só provocar um humor inteligente, mas também  criar outras 

estruturas linguísticas,em nova reescritura não só   verbal mas também visual. 

Partindo dessa premissa, na obra de Carroll o enunciado verbal e o visual 

são correlatos analógicos, contrapondo uma comunicação diferenciada no contexto 

das histórias de Alice, sobressaindo-se a primeira proposta desta dissertação. 
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CAPÍTULO III : A ARTE DE CARACTERIZAR E OS DESVIOS SEMÂNTICOS DA 

IMAGEM 

 

 

3.1  A caracterização da personagem Alice na travessia do verbal ao visual 

 

A presença de uma retórica figurada na escritura das aventuras de Alice  por 

meio do enigma do nonsense, exige tradução e decodificação, por colocar em 

paralelo a escritura e a reescritura. Isso ocorre pelo fato delas terem sido 

construídas pela lógica de um discurso impróprio à intelecção e ao entendimento do 

leitor da época, a própria Alice. O paradoxo do nonsense sugeriu aos ilustradores e 

também aos tradutores a tratar o livro de Carroll à luz da caracterização de imagens, 

tendo como objetivo  relativizar tanto a comunicação  quanto a interpretação de suas 

histórias. 

As duas leituras, a verbal e a caracterizada pela imagem, ou seja, a não 

verbal, apresentam, discursos específicos que necessitam de um tratamento das 

relações de equivalência entre si, quando aproximamos a história original das 

histórias da tradução. Esse modo de tratar a escritura nos propicia a observação das 

diferenças semânticas e funcionais no grande enunciado da obra Alice no País das 

Maravilhas e Através do Espelho. 

Historicamente a origem das variadas línguas é proveniente do então 

conhecido mito da Torre de Babel. De acordo com a interpretação bíblica,a 

etimologia das diferentes línguas,aconteceu em razão do castigo de Deus pela sede 

de onipotência  do homem, que por meio da torre, o homem desejava obter a 

mesma autoridade de Deus. Deu-se então uma confusão,uma multiplicidade de 

desacordos no âmago dessa estrutura linguística. 

Devido a essa diversidade de línguas, o homem estaria condenado ao vital 

exercício da tradução, entretanto tendo de conviver com as limitações de uma 

tradução que se harmonize plenamente com o texto original. 

Na década de sessenta, o estudioso Georges Mounin (1963), afirmou a 

existência de uma inacessibilidade à estrutura linguística, resultando numa grande 

impossibilidade, a prática da tradução. 

Por outro lado,Theodor (1976) constata que onde existe história, existindo a 

língua, existe também a tradução.  
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[...]“E desde os inícios da humanidade comprovam a tradução e a 
interpretação que, por detrás de todas as formas e estruturas dos 
idiomas individuais, existe a língua comum a todos os homens”[...] 
(THEODOR,1976,p.14) 

     

Lages (2007), no seu livro Tradução e Melancolia, destaca o vasto estudo 

de  George Steiner (1976), no qual ele aponta a melancolia vivida pelo tradutor 

devido à dificuldade de uma correspondência plena entre o texto traduzido e o 

original. Lages também põe em relevo que a não convergência entre as línguas 

torna impossível traduzir um texto sem que se faça modificações no objeto da 

mensagem. Essas alterações são consideradas por alguns como “perdas”. 

Contudo, a tradução não é somente aquilo que se deve traduzir, e sim aquilo 

que se deve entender do discurso caso contrário,a tradução passa a ter apenas o 

sentido deixando de lado o seu ritmo e a sua essência. Meschonic (2010) substancia 

esta tônica,ao mencionar que o paradoxo da: 

 

[...] tradução é que ela deve, em si própria, ser  uma invenção de 
discurso [...] Se traduzir não realiza esta invenção, não corre este 
risco, o discurso não é mais que da língua, a enunciação não é mais 
do que o enunciado, em lugar do ritmo não há mais que 
sentido.Traduzir mudou de semântica e não se deu conta. A parábola 
é a do próprio ato de escrever (MESCHONIC, 2010, p.270). 

 

Abramos um parêntese para uma reflexão sobre a tradução da linguagem  

nonsense de Carroll,os jogos de palavras, as rimas,a ironia e o tom lúdico dos 

diálogos,todos os elementos que compõem as Aventuras de Alice. Se fossem 

apenas “traduzidos” poderíamos então afirmar, que haveria uma grande “perda”. 

Haroldo de Campos (2010) ratifica este raciocínio ao pontuar que ”não se traduz o 

que é linguagem num texto, mas o que é não linguagem” (CAMPOS, 2010, p.32). 

Convém também ressaltar a ótica de Ezra Pound (1964), considerado um 

tradutor de relevo no mundo da língua inglesa do século XX,ao evidenciar que em 

cada tradução é necessário que se escolha ”não só um idioma conveniente mas o 

tom conveniente” (MILTON apud POUND, 2010, p.131). Entendemos, portanto, que 

o tradutor deve também explorar o  veio artístico para conseguir encontrar  as 

soluções pertinentes ao texto alvo. 

Numa das conferências proferidas pelo então tradutor Paulo Rónai (1975), 

ele chama a atenção sobre a necessidade da tradução contemplar o conteúdo de 

um discurso original, para então recriá-lo na sua própria língua. Ele 
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destaca,outrossim, que o tradutor tem de conhecer os costumes, a história,o 

folclore;ou seja um pouco da cultura em cuja língua está sendo traduzida. Rónai 

ainda faz outra ressalva, em relação à tradução dos trocadilhos; ou seja dos jogos 

de palavras afirmando que estes desempenham um papel importante na literatura 

porque: 

 

[...] palavras irônicas ou heróicas, divertidas ou brejeiras [...] na 
verdade todo trecho faceto em que a graça é produzida por um jogo 
de sentidos é intraduzível por excelência [...] o ensino da tradução 
[...] deve ter em vista, sobretudo, flexibilizar a mente do tradutor e 
mantê-la em estado de alerta para que saiba lembrar precedentes 
ou, se for o caso, inventar novas soluções (RÓNAI, 1975, p. 19, 41). 

 

Colocando em pauta esta confirmação, e para tornar uma tradução “clara e 

fiel”, é fundamental a busca constante por um signo novo,é importante renovar,criar, 

em contraposição ao sistema rigoroso e inflexível da simples transmissão do 

discurso; ou seja, é importante o exercício da adaptação  como um meio de manter 

a fidelidade do texto para que então haja a legitimação da obra  

Para tanto, Campos (2010), faz uma importante ressalva quando declara 

que a tradução 

 

[...] requer do crítico uma abertura constante ao signo novo, uma 
contínua capacidade de renovar suas opções,para colher nas redes 
de um sistema dúctil, não rígido e não concluso, a imprevisibilidade, 
a surpresa, a mobilidade da informação original (CAMPOS, 2010, 
p.10,11). 

       

A reescritura de Alice é considerada pelos críticos uma obra intraduzível 

devido aos seus trocadilhos, suas referências culturais e os nonsenses de Carroll. 

Portanto, a prática da adaptação em reescrituras de obras clássicas ou mesmo 

histórias recontadas seria inevitável, para que o texto traduzido se torne fiel ao texto 

fonte. 

Por isso, não basta apenas traduzir um texto em palavras de compreensão. 

Conforme declara o professor George Steiner (2004), em um de seus célebres 

ensaios, a tradução é uma “arte exata”. Acrescentamos, ainda, sobre a importância 

do tradutor  respeitar o texto e não o modificar, de forma arbitrária,que esse texto 

traduzido tenha como apoio o texto original, evitando, assim, a tradução interposta, 
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que o tradutor faça uso de sua imaginação e criatividade, ou seja, “traduzir é tudo 

menos simples” (SILVEIRA, 2004, p. 7) 

Portanto o texto não é um discurso inalterável, ao contrário, o texto é o lugar 

onde não só o indivíduo, mas a sociedade o põe em marcha; ou seja o texto não é 

um produto acabado e, sim, um produto em constante movimento. A constatação de 

Kristeva (1969), vem de encontro a esta observação quando ela substitui: 

 

[...] o conceito estático de significação pelo conceito dinâmico de 
significância (signifiance).  
A significação é aprisionada(ilusoriamente, imaginariamente)pelo 
sujeito em seu discurso e, como tal pode ser comunicada a outro 
sujeito (intersubjetividade) sem perdas(ou acréscimos) importantes 
na informação. A significância,pelo contrário, é o sentido que excede 
ao discurso e ao sujeito como produção infinita [...] (KRISTEVA 1969 
apud PERRONE- Moisés, 2005, p.48) 

 

Desse modo, o indivíduo e o próprio discurso ficam subordinados ao sentido, 

faz-se necessário traduzir o tom do texto para que possamos manter na língua alvo 

o  mesmo colorido da língua de origem, subentende-se que esta seria a maneira 

lógica de se traduzir o ilógico nonsense de Carroll. 

Entretanto, para a compreensão desses discursos e recursos expressivos de 

linguagem em exercício de diferenciação, precisamos conhecer os princípios 

teóricos do diálogo verbal e também da arte de caracterizar as personagens, no 

contexto da história narrada por meio da imagem. Para ilustrar melhor o núcleo 

dialógico e nonsensical de Alice, destacamos o diálogo e a ilustração entre o 

Cavaleiro  e Alice concernente ao capítulo 8 Fui eu mesmo que inventei, em Alice 

Através do Espelho: 

 

-- O senhor inventou alguma coisa para o cabelo não esvoaçar? – 
perguntou Alice. 
-- Ainda não – disse o Cavaleiro. – Mas inventei um sistema para 
impedir que caia. 
-- Gostaria muito de conhecê-lo,muito mesmo. 
-- Primeiro pegue uma vareta bem reta – explicou o Cavaleiro. – 
Depois faça o cabelo subir pela vareta,como uma árvore 
frutífera.Ora,a razão pela qual os cabelos caem é porque pendem 
para baixo: as coisas nunca caem para cima. Esse sistema fui eu 
mesmo que inventei. Pode experimentá-lo, se quiser. (LEITE,1977, p. 
217). 
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Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (1977,p.217) 

  

 

Ressaltamos,antes, que na arte de caracterização, a imagem faz a travessia 

semântica no ato da comunicação, por meio de outros canais sensoriais inseridos 

pela congruência do pensamento visual e dos demais sentidos como: a tatilidade, a 

cor, a forma e a linha do desenho. Esses fatores que fazem parte da composição do 

texto visual, e passam a corroborar com a leitura das aventuras de Alice, com a 

diferenciação da arte de caracterizar por meio da ilustração. 

A leitura do visível impulsionou a leitura do livro verbal dirigido às crianças e 

também aos adultos em sua história evolutiva para a modernidade. A leitura da 

visibilidade das histórias de Alice de Carroll eliminou o conceito de tempo e espaço 

na narrativa monológica infantil modificada pela hibridização da narrativa alterada 

pela expressão da imagem, através do pensamento correlacional entre palavra e 

imagem. 
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A reescritura ilustrada que narra as aventuras de Alice Através do Espelho 

por meio da imagem, apela a um gênero literário em constante reconstrução e 

recebe a inovação da linguagem visível da ilustração das formas caracterizadas do 

seu enunciado, com inflexões enigmáticas e irônicas da imagem análoga. As quatro 

leituras de Carroll diferenciadas entre si pelos ilustradores brasileiros, têm por 

escopo revelar a reescritura da visibilidade por meio das traduções e ilustrações. 

A caracterização da obra de Carroll, e em particular da personagem Alice,foi 

responsável pela sua recontextualização como uma forma discursiva de 

comunicação com a atualidade e  contribuiu não somente para a construção de sua 

imagem caricaturesca, como também colaborou para o seu redimensionamento 

artístico. 

A caricatura tem por finalidade destacar algum gesto, aspectos da 

personalidade de uma pessoa e, também, a boa caricatura consegue desvendar as 

impressões, o caráter e a essência marcados no rosto de um indivíduo. Esta 

afirmação vem de encontro com a de Aristóteles (384-322 a.C.), quando assevera 

que”quando se tem de representar certas personagens pela imitação,deve-se 

necessariamente pintá-las melhores ou piores do que são” (LIMA,1961,p.7).Isto 

significa que a individualidade deve ser sempre acentuada como um traço decisivo 

para sua identificação. 

Destacamos que a caricatura não provém do cômico, os antecedentes da 

caricatura são encontrados nas concepções líricas de monstros romanescos e em 

deformações científicas de Leonardo da Vinci (1452-1519).  Salientamos, também, 

que essas caricaturas grotescas eram muito usadas desde a Antiguidade, pois 

 

[...] essas analogias tinham uma intenção “apotropaica”, isto é, 
visavam a fazer do motivo assustador um recurso para exorcizar os 
demônios e purgar a consciência de seus temores frente ao invisível. 
Isto era comum em esculturas e imagens [...] (SODRÉ e 
PAIVA,2004,p.52) 

 

Todavia, Bakhtin (2004) não tem uma concepção negativa do grotesco, ele 

concebe o grotesco como a representação não somente de um ser vivo cujas 

concepções estão contidas, mas, sim, como a representação de um coletivo,que 

está constantemente se transformando crescendo e se inovando. Bakhtin enxerga o 

grotesco como formas de expressões e que são analisadas como amaneiramentos 

da sociedade. 



89 
 

Sob a ótica de Baudelaire (2004), captar a essência “natural” de um homem; 

ou seja, apreender as reais individualidades de um ser, seria uma forma de se atingir 

o cômico ou o grotesco, e somente a caricatura seria o seu ponto de partida. 

No século XVIII, os moralistas ingleses buscam na obra de arte, a beleza e a 

moral; ou seja, a base estética da obra passa a ser o seu sentido moral. Para outros 

como Shafesboury (2004), a essência do belo está alicerçada na teologia.Em virtude 

dessas reflexões, 

 

[...] o mero libertinismo deve ser rejeitado por uma liberdade 
fundamentada na lei, a contenção sendo vista como a base mesma 
da emancipação: na Obra-de-arte, como no mundo, em geral, ’o 
caráter verdadeiramente austero, severo, regrado e contido... 
corresponde (sem combate ou oposição) ao que é livre,  fácil, seguro 
e corajoso”. (SODRÉ e PAIVA, 2004, p.47). 

 

Entretanto, o “grotesco” permanece adormecido durante um período e 

reaparece novamente depois da Segunda Guerra Mundial nas obras de Mikhail 

Bakhtin (1895-1975), A Cultura Popular da Idade Media,e Wolfgang Kayser (1906-

1960),O Grotesco. Nestas obras esta categoria estética reaparece, mas vinculada 

ao movimento extenso de renovação da ideologia estética do século XX, e que 

devido ao seu caráter rigoroso não podia deixar de lado esta categoria estética. 

Bergson (2001) estabelece que a caricatura entre as expressões artísticas, 

está mais próxima da obra literária, pois a “comicidade do desenho é muitas vezes 

uma comicidade de empréstimo, cujo principal cabedal está na literatura” 

(BERGSON, 2001, p.22). Isto significa que o desenhista pode ser até um autor 

satírico,mas podemos rir muito mais de um desenho representando a cena de uma 

comédia ou sátira,do que o desenho em si. 

Por outro lado, o desenho também pode ser cômico à medida que revela a 

nitidez e a naturalidade de maneira que possamos ver uma estrutura desmontável; 

ou seja, temos de ter a ideia de um ser que está vivo. Acrescentamos, ainda, que as 

emoções se revelam pela mímica e também pelo semblante; sendo assim,um corpo 

tanto pode nos levar a uma explosão de riso como a um elã de ódio. 

Entretanto, como ensina Lima (1961), a cabeça é a parte mais importante do 

corpo, pois: 
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[...] posta no alto, como a cúpula dum templo [...] sede do cérebro, 
onde se geram e se forjam os pensamentos e as ações, pela 
sublimação de todas as forças cósmicas, a cabeça é na verdade a 
representação mais objetiva da nossa própria personalidade (LIMA, 
1961, p. 671). 

 

A partir desta premissa, percebemos que as emoções e, também, o caráter 

de um indivíduo se manifestam pela face. Aprendemos em Platão (428-347 a.C.) 

que Sócrates (470-399 a.C.) conhecia a dignidade de um homem pelo rosto. 

Assim, a comunicação acontece pela face, pois é ela que tem a capacidade 

de exteriorizar de forma clara os nossos sentimentos. Sob esta perspectiva, 

Mantegazza (1961) explica: 

 

É na face que achamos reunidos, num curto espaço, os cinco 
sentimentos, e nervos tais e tantos, e músculos tão móveis, que 
formam um dos quadros mais expressivos da natureza humana. Nós, 
mesmo sem falar, exprimimos, com o aspecto, a alegria e a dor, o 
amor e o ódio,o desprezo e a admiração,a crueldade e a 
compaixão,o delírio e a poesia, a esperança e o receio, a  luxúria e a 
modéstia, todos os desejos e todas as ansiedades, toda a vida 
multiforme expressa pelos movimentos do órgão supremo que é o 
cérebro (MANTEGAZZA apud LIMA,1961, p.673). 

 

A partir dessas reflexões, o livro ilustrado possibilita uma grande variedade 

de caracterizações. Além disso, a descrição de um personagem pode ser tanto 

verbal quanto visual, contudo no tocante à uma descrição física, a ilustração pode 

rapidamente revelar dados sobre a aparência, o que seriam necessários muitas 

palavras, assim como muitas horas de leitura para fazê-lo. Em paralelo, as  palavras 

operam de forma convencional, enquanto que a arte de caracterizar proporciona o 

enfoque emocional ao texto,seria o mesmo que dizer que “as ilustrações tornam 

visuais as palavras” (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p. 133). 

A partir dessas perspectivas, retomamos da frase-monólogo de Alice: “E de 

que serve um livro”,- pensou Alice – “sem figuras nem diálogos?” (LEITE, 1977, 

p.41). 

Nas aventuras de Alice no País das Maravilhas, Carroll já previu um novo 

imaginário a ser representado no livro ilustrado moderno, ele lançava “o livro com 

figuras a serviço de uma leitura inaugural da modernidade e da contemporaneidade” 

(PALO, 2011, p.122). 
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Desta forma, as aventuras de Alice passam a ser representações 

imaginárias transformadoras; ou seja, a caracterização da personagem Alice abre-se 

para uma arena de possibilidades, na qual a linguística estrutural apresenta desvios 

verbais, próximo do código ficcional, apropriado à veracidade do real. 

No tocante à caracterização da personagem Alice, pode-se dizer que suas 

histórias são verdadeiras obras de arte, e para que se tornem evidentes essas 

afirmações, encaminham-nos para uma análise das Alices desenhadas pelo próprio 

Carroll, ou seja, a caracterização da personagem Alice na travessia inventiva do 

verbal ao visual.As caricaturas de Carroll apresentam traços desproporcionais, 

referentes às normas acadêmicas. Centrando-nos em elementos visuais individuais, 

onde os desenhos de Carroll são de cunho assimétrico, Alice não apresenta traços 

definidos e sua fisionomia muda a cada ilustração. Para entender melhor essa 

assimetria, analisaremos Alice no capítulo 2 A lagoa de lágrimas, quando ela ao 

devorar um pedaço de bolo,não parou mais de crescer: 
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 Muito estranhíssimo!  
Muito estranhíssimo! 
- gritou Alice(a surpresa era tanta que por 
um momento ela se esqueceu de falar 
direito), 
- Estou me esticando agora como o maior 
telescópio jamais visto! Adeus, pés!  
– (pois os seus pés pareciam se perder de 
vista,de tão longe que estavam). 
(LEITE,1977,p.47) 

 

 

 

Outra mudança na fisionomia de Alice ocorre no capítulo 4 O coelho envia 

um emissário. O semblante de Alice, nas duas ilustrações, apresentam traços 

enigmáticos, e em particular o olhar de Alice,,revela um tom sombrio.Façamos 

então, um paralelo da expressão de Alice no capítulo anterior e neste capítulo. Neste 

episódio,Alice tinha encolhido, depois de tomar uma bebida,quando percebeu uma 

outra garrafinha perto do espelho e aproximou-a dos lábios: 

 

[...] ”Sei que alguma coisa interessante vai acontecer” – pensou – 
“cada vez que eu beber ou comer qualquer coisa. Espero que isso 
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me faça crescer outra vez, pois já estou farta de ser tão 
pequenininha!” 
E na verdade cresceu, e bem mais cedo do que esperava: antes de 
ter bebido  a metade da garrafa sua cabeça já estava batendo no 
teto,e ela teve de dobrar-se para não quebrar o pescoço [...] 
(LEITE,1977, p. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Alice por Carroll (1977, p.62) 

  

 

Essas variabilidades presentes na caracterização da personagem Alice vão 

adquirindo um teor revelador na história e estariam adjuntos ao fato de que Alice 

sofre várias modificações que se repetem,tanto que ela chega a perder a noção de 

sua própria identidade. 
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Algumas caricaturas de Carroll produzem um certo estranhamento ao leitor, 

pelo fato de apresentarem uma indefinição,suas ilustrações não outorgam à 

personagem um caráter claro do que ela realmente seria revelando assim uma 

ambiguidade semântica. Entretanto, essa qualidade original das suas caricaturas 

destaca-se certamente não pela técnica, mas pelo fato de harmonizar-se 

profundamente com a essência da obra. 

Esta afirmação nos remete a Zumthor (2007),ao declarar que o que produz 

a: 

 

[...] concretização de um texto estão, indissoluvelmente ligadas aos 
efeitos semânticos, as transformações do próprio leitor, 
transformações percebidas em geral como emoção pura, mas que 
manifestam uma vibração fisiológica. Realizando o não-dito do 
texto,o leitor empenha sua própria palavra às energias vitais que a 
mantém (ZUMTHOR, 2007, p.53) 

 

Esta perspectiva nos leva a evidenciar uma das hipóteses aqui propostas de 

que estes marcadores(perceptivos, semânticos,artísticos)manifestados no 

enunciado visual,eles atuam como unidades indicadoras das réplicas feitas ao 

enunciado verbal da personagem Alice. 

Em relação ao código verbal, a Alice, na tradução de Sebastião Uchoa 

(1977), mantém uma qualidade linguística expressiva, no que tange aos vários 

desafios referentes ao tema do nonsense, fazendo com que o intraduzível torne-se 

traduzível. 

John Tenniel trabalhou com a revista satírica Punch, no qual era um 

cartunista. A revista Punch, era um periódico britânico que ironizava e parodiava o 

contexto político da época. As Alices ilustradas por Tenniel, têm uma influência da 

caricatura e também da Inglaterra Vitoriana. É importante ressaltar que nas 

ilustrações de Tenniel, os seus animais ocupam um lugar destaque devido ao seu 

enorme senso de humor, sua admirável memória junto à sua fantástica imaginação 

desenvolvida nos seus cinquenta anos de cartunista do periódico Punch e também 

nas fábulas de Esopo. 

Quanto às ilustrações, a Alice  de Tenniel apresenta semblante pouco 

expressivo e sua postura sempre revela uma certa rigidez, entretanto,mostra uma 

clareza de detalhes tanto no concernente ao rosto como no corpo,causando um 

poder de impacto ao leitor no contexto da época. Para tanto, examinemos Alice 
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ilustrada por Tenniel, referente ao capítulo 2 A lagoa de lágrimas, o qual Alice 

começa a crescer sem parar, já anteriormente, mas com a ilustração por Carroll, 

para que possamos perceber claramente essa mudança ocorrida pela 

caracterização. 

 

Muito estranhíssimo! Muito estranhíssimo! – gritou Alice (a surpresa 
era tanta que por um momento ela se esqueceu de falar direito). – 
Estou me esticando agora como o maior telescópio jamais visto! 
Adeus, pés! – (pois os seus pés pareciam se perder de vista, de tão 
longe que estavam) (LEITE,1977, p. 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002,p.20) 

  

 

Nas ilustrações de Tenniel, Alice torna-se uma característica marcante na 

obra de Carroll, porque Tenniel fez de Alice um protótipo sobre as outras  Alices 
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garantindo, assim, o seu lugar de relevo consoante com o seu estilo, época e 

técnica. Continuando esse paralelo das Alices caracterizadas por Carroll e Tenniel, 

observemos então a Alice caracterizada por Tenniel atinente ao capítulo 4 O coelho 

envia um emissário, o qual ela está pequena, não suportando mais essa condição, 

coloca entre os lábios uma garrafinha que estava junto ao espelho: 

 

[...]”Sei que alguma coisa interessante vai acontecer” – pensou – 
“cada vez que eu beber ou comer qualquer coisa.Espero que isso me 
faça crescer outra vez,pois já estou farta de ser tão pequenininha!” 
E na verdade cresceu,e bem mais cedo do que esperava:antes de ter 
bebido a metade da garrafa sua cabeça já estava batendo no teto,e 
ela teve de dobrar-se para não quebrar o pescoço (LEITE,1977,p.63) 

 

 

 

 

 

 

                                    

   

                                 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel(2002,p.38) 

     

 

A obra de Alice, na adaptação de Ana Maria Machado (2010) está traduzida 

na sua íntegra, entretanto, ela faz uma inovação ao traduzir as paródias e 

trocadilhos e também a linguagem da Inglaterra Vitoriana e ela dá um tom 

característico à cultura brasileira. Desta forma Machado consegue  brincar com os 

sentidos e as palavras como Carroll  fazia, contudo ela faz uma paródia de poemas 

culturais brasileiros. Assim, Machado não deixa de lado os trocadilhos, as alusões 

literárias em prol somente da história em si, ela permite que a história continue a 

manter a sua ênfase nonsensical capaz de ser compreendido em outro idioma. 
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Em relação às ilustrações,em particular a de Alice, o ilustrador Jô de Oliveira 

(2010) colabora com Ana Maria Machado (2010), caracterizando Alice de acordo 

com as referências culturais locais.Desta forma o ilustrador indica uma maior 

ambiguidade semântica,o que produz efeitos inovadores na sua arte de caracterizar. 

Para tanto, a análise do capítulo 2 A lagoa de lágrimas e logo em seguida do 

capítulo  4 O coelho dá um Teco, observando-se a mudança e o amoldamento tanto 

na estrutura linguística como no repertório visual e, também,as modificações dadas 

pela caracterização, incitando uma nova interpretação à obra de Carroll. 

Observemos a seguir: 

 

-- Mas isto é cada vez mais esquisitíssimo! – exclamou Alice (estava 
tão surpresa que até esqueceu como se fala direito). – Agora estou 
me esticando como se fosse o maior telescópio que já existiu. Tchau, 
pés! (porque, quando olhou para os pés, parecia que os estava 
perdendo de vista, de tão distantes) (MACHADO, 2010, p. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por Jô de Oliveira (2010, p.24) 

 

-- Eu sei que me acontece alguma coisa interessante toda vez que 
eu como ou bebo. Então, vou ver o que esta garrafa vai me trazer. 
Tomara que eu cresça de novo,porque já estou ficando cansada de 
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ser uma coisinha tão minúscula.  E foi isso mesmo que aconteceu, só 
que muito mais rápido do que ela esperava. Antes de chegar à 
metade da garrafa, já estava com a cabeça batendo no teto, e teve 
que se encolher para não quebrar o pescoço (MACHADO, 2010, 
p.41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por Jô de Oliveira(2010,p.45 

        

 

O ilustrador  Luiz Zerbini (2010) criou as caricaturas para a história de APM 

a partir de cartas de baralho, que foram recortadas e remontadas, e se apresentam 

como se estivessem em uma maquete teatral. Segundo Zerbini, Carroll abre as 

portas para imagens literárias e em uma única frase pode-se obter uma 
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multiplicidade de interpretações. Desta forma o ilustrador Zerbini também sinaliza um 

outro indicador de ambiguidade semântica, resultante das modificações de Alice  por 

meio da caracterização da segunda voz, a imagem. 

Por outro lado, o trabalho de Nicolau Sevcenko (2010) apresenta uma 

linguagem simples, artística, aprimorada, combinada com as paródias, trocadilhos e 

jogos de palavras utilizados por Carroll. Sevcenko navegando entre os limites da 

realidade e as possibilidades da imaginação consegue trazer uma linguagem 

equilibrada sem deixar de lado o desafio nonsensical de Carroll. Sevcenko deixa 

claro que o nonsense seja indiciador de diferentes interpretações,desvios 

semânticos que, em contrário o óbvio aponta apenas uma única leitura. 

Abrindo um parêntese para uma pequena reflexão, já podemos constatar 

algumas singularidades em relação às ilustrações de Carroll(1977), Tenniel (2002) e 

Oliveira (2010). Enquanto os desenhos de Carroll, de um lado, mostram um fascínio, 

não pela sua técnica, mas pela correlação com o texto,as ilustrações de Tenniel, 

visam,  por outro lado, explorar os detalhes mais finos e delicados da fisionomia dos 

personagens. As ilustrações de Oliveira apresentam uma tendência totalmente 

inovadora mostram uma Alice totalmente ajustável à reescritura de Machado. A 

ilustração de Luiz Zerbini (2009), colocada abaixo deixa marcas evidentes da 

flexibilidade desse mundo polissêmico da visibilidade, e que se distancia cada vez 

mais da tradição carrolliana. 

Façamos então uma apreciação da caracterização de Alice, também 

referente aos capítulos 2 A lagoa de lágrimas, no momento em que ela fica 

submersa na sua própria lágrima e o capítulo 4 O Coelho em Apuros, onde essa 

metamorfose da personagem Alice acontece. 
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 - Você devia se envergonhar – disse Alice. – Uma menina do seu 
tamanho(de fato,ela estava bem grande agora),chorando desse 
jeito!Pare já eu te ordeno! 
Mas continuou chorando,despejando baldes  de lágrimas,até que 
começou a se formar uma grande poça em sua volta,com uns dez 
centímetros de profundidade chegando até o meio da sala 
(SEVCENKO,2009,p.24) 
 
 

 

Alice de Lewis Carroll por Luiz Zerbini (2009,p.28) 
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- Eu sei que alguma coisa interessante na certa há de acontecer – 
disse ela. –É o que sempre ocorre quando bebo ou como qualquer 
coisa por aqui.Portanto,deixe-me ver do que essa garrafinha é 
capaz.Espero que me faça crescer de novo,pois eu já estou farta de 
ser essa coisinha de nada. 
Foi o que aconteceu e muito mais cedo do que ela esperava.Antes 
que tivesse bebido metade da garrafa,sentiu sua cabeça sendo 
pressionada contra o teto,de forma que teve de se agachar toda,para 
evitar que seu pescoço se  quebrasse. (SEVCENKO,2009,p.45) 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por Luiz Zerbini(2009,p.46) 

 

 

Esses desenhos em painel, frisam como o livro ilustrado infantil passou por 

várias renovações em sua trajetória investigativa histórica. A ilustração passa a ser 

compreendida como um objeto revelador de uma pluralidade de estilos e técnicas. O 

artista ilustrador torna-se detentor de uma grande possibilidade artística de produzir 

sentido. Há, entretanto, uma outra qualidade combinada com o livro ilustrado 

contemporâneo além da elaboração perceptiva é o composto lógico entre o diálogo 
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texto e imagem. Estes serão os entremeios que constituirão as análises do próximo 

subtópico. 

 

 

3.2  A ilustração: modos e meios comparativos entre ilustrações 

 

No século XIX, devido à natureza fabular, o livro ilustrado era dirigido à 

intelecção da criança. A narrativa ilustrada estava à serviço da linguagem; ou seja a 

ilustração apenas tinha o objetivo de traduzir simbolicamente o que a palavra 

evocava. A ilustração, portanto, estava limitada estritamente às “lições de leitura”, 

sem autonomia, o que restringia o veio artístico da ilustração ao leitor. 

Contudo, os códigos,assim como as leis da ilustração apresentavam 

ambiguidade no seu uso, o que fez com que a narrativa verbal se lançasse sobre a 

narrativa visual. A interação palavra à imagem foi posta em questão pelos 

leitura,causada pela dissociação da leitura ampliada em relação à ótica e tatilidade. 

A natureza imagética do contexto estabelece este diferencial entre simplesmente 

olhar a figura e compreender a imagem. Desta forma, as construções ilustrativas se 

modificaram em imagens dissertativas, fazendo com que a ilustração, 

gradativamente, abarcasse o espaço estabelecido. 

Benjamim (2009) destaca que o livro ilustrado, detentor de figuras, e 

colorido, estimula a contemplação e, por meio dela a criança consegue romper,  a 

princípio a página ilustrada e adentrar neste mundo fantasioso. E neste mundo 

permeável, “adornado de cores, em que cada passo as coisas mudam de lugar, a 

criança é recebida como participante. Fantasiada com todas as cores que capta 

lendo e contemplando, a criança se vê em meio a uma mascarada e participa dela” 

(BENJAMIM, 2011, p. 70)”.  

Atualmente, a ilustração é um objeto revelador de uma multiplicidade de 

estilos e uma ampla variedade de técnicas. O ilustrador se prevalece de uma grande 

possibilidade artística de produzir sentido. Destacamos, também, que uma das 

qualidades do livro ilustrado contemporâneo não é somente a produção do sentido 

mas também é o composto lógico entre o diálogo texto e imagem. Em outras 

palavras, o livro ilustrado pede duas linguagens ou duas vozes:o texto verbal e o 

texto imagem.As imagens quando apresentam um sentido estruturado tal como o do 

texto são redundantes quanto à leitura da narrativa:”a leitura do livro ilustrado solicita 
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apreensão conjunta daquilo que está escrito e daquilo que é mostrado” (LINDEN, 

2011, p. 8) 

Ressalta-se, ainda, que o livro ilustrado pode se tornar um aliado da criança-

leitora, ao reservar em si uma narrativa plena de sentidos a ser explorada pela 

leitura dependente da qualidade da formação de um leitor: 

 

[...] explorar essa relação complexa;as palavras podem 
aumentar,contradizer,expandir,ecoar ou interpretar as imagens e 
vice-versa.Podemos dizer que uma página em um livro-ilustrado é 
um ícone para ser contemplado,narrado,explicado pelo espectador. 
Ela guarda a história até que haja uma narração.Assim,no começo,as 
palavras são poucas;os acontecimentos da história estão nas 
ilustrações que formam o texto polissêmico[...] (HUNT,2010,p.234) 

 

E também, no momento em que se lê/vê um livro ilustrado além do texto e 

da imagem, é fundamental apreciá-lo como um todo,respeitando  sua composição: 

 

[...] uso de formato,de enquadramentos,da relação entre capa e 
guardas com seu conteúdo;é também associar representações,optar 
por uma ordem de leitura no espaço da página,afinar a poesia do 
texto com a poesia da imagem,apreciar os silêncios de uma relação 
à outra...Ler um livro ilustrado depende certamente da formação do 
leitor (LINDEN, 2011,p.8). 

 

Sob esta ótica, percebemos que ler um livro ilustrado significa muito mais do 

que ler texto e imagem.O artista australiano Ray Reardon (1980) destaca que para 

uma obra tornar-se agradável à leitura deve apresentar alguns princípios como 

 

[...] boas relações(positivo-negativo) figura fundo,princípios claros de 
organização,a persistência ou recorrência da ilustração e o fato de 
que a ilustração é dinâmica [...] tamanhos,retornos decrescentes 
(mais de uma vez na página), perspectiva,enquadramento, linha 
capilaridade,além de cor [...]  Esses princípios tendem a produzir arte 
agradável, arte que se inclina para a simetria, o equilíbrio e a 
simplicidade (REARDON,1980, apud HUNT, 2010, p. 243) 

  

A autora Jane Doonan (1986) conclui que um livro só está avançando rumo 

ao potencial de sua forma quando as ilustrações são capazes de estimular os 

sentidos do leitor fazendo com que ele entenda o que a obra pretende oferecer e 

não simplesmente deparar com o que esperava encontrar. A citação da autora 

deslinda claramente esta proposição: 
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Quer a ilustração corresponda ao texto ou se desvie dele, o leitor-
espectador será capaz de produzir mais sentidos se não presumir 
que as ilustrações meramente reforçam o tema das palavras e 
permitir que as imagens falem por si próprias. Perdemos muito em 
qualquer obra de arte se apenas procuramos por aquilo que 
esperamos encontrar, em lugar de nos abrirmos para o que ela tem a 
oferecer (DOONAN 1986, apud HUNT, 2011, p. 249-251) 

 

É necessário diferenciar o conceito entre livro ilustrado e livro com ilustração. 

No livro ilustrado, as imagens são espacialmente dominantes em relação ao texto, 

quando no livro não se encontram a narrativa verbal o livro é chamado de livro 

imagem.No livro ilustrado, a narrativa entre texto e imagem acontecem de forma 

coesa e estruturada. 

No concernente aos livros com ilustração,existem os que são produzidos por 

equipes, enquanto outros são criados por um produtor de texto que logo são 

enviados para um editor  e que,rapidamente,procura um ilustrador apropriado. O 

escritor não participa na escolha do ilustrador, assim como na escolha das imagens 

por ele feitas. Desta forma,um texto de livro ilustrado: 

 

[...] deve incluir necessariamente todos os detalhes que o escritor 
considera importantes, como o cenário, a aparência dos 
personagens,e assim por diante. Isso significa que o texto pode ser 
lido e apreendido de modo independente e, de fato, o produto final 
não é um livro ilustrado, mas um livro com ilustração (NIKOLAJEVA e 
SCOTT, 2011, p.31). 

 

Para conhecer e explorar adequadamente este universo fantástico da 

ilustração, toda análise a ser feita deve ressaltar os modos e meios dos ilustradores 

em foco ao destacar o  capítulo 5 Conselhos de uma Lagarta, ilustrado por Carroll 

(1977), capítulo 6 Porco e Pimenta, ilustrado por Tenniel (2002), capítulo 9 A história 

da Falsa Tartaruga,com ilustração de Jô Oliveira (2010), e capítulo 1 Descendo à 

Toca do Coelho,com ilustração de Luiz Zerbini (2009). 

Por meio das ilustrações obscuras, indefinidas, incertas, Carroll realça a 

sensação de estranheza no leitor, e que está implícita no texto. As ilustrações de 

Carroll realçam tons que evidenciam os elementos indicadores  de imprecisão e 

mistério.O branco e o preto marcam as caricaturas de Carroll,talvez devido ao fato 

que o branco “sempre figurou como o reino das possibilidades infinitas, e o preto 

encontra sua maior força e presença em oposição ao branco” (PEDROSA, 2009, 

p.131, 132). 
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Na ilustração abaixo podemos observar os determinantes de mistério e 

imprecisão instalados no olhar de Alice referente ao capítulo 5 Conselhos de uma 

Lagarta. Nele, Alice encolhe depois de ter comido o cogumelo que fora oferecido 

pela Lagarta 

 

- Que bom,minha cabeça está livre outra vez! – exclamou Alice com 
prazer,que logo se transformou em novo susto ao notar que os seus 
ombros tinham sumido de vista:tudo que ela podia ver,ao olhar para 
baixo,era uma imensidão de pescoço,que parecia erguer-se como 
uma chaminé de um mar de folhas verdes que jaziam bem abaixo 
dela (LEITE,1977,p.73) 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice por Lewis Carroll (1977, p.73) 

 

 

As ilustrações de John Tenniel (2002) garantem uma importância 

paradigmática sobre as outras.Suas ilustrações são consideradas por muitos 

estudiosos como uma combinação perfeita com a história de Carroll. Tenniel era um 

autodidata,e costumava freqüentar o Museu Britânico para estudar as suas obras. 

Era por meio de seus desenhos,das pinturas estudadas no Museu Britânico,das 

referências fotográficas e de sua memória visual que Tenniel se apoiava para 

realizar as suas ilustrações.Convém também destacar que Carroll era um artista 

muito exigente e Tenniel ao realizar as duas obras de Alice criou mais de 92 

desenhos dos quais somente o Humpty Dumpty agradou Carroll. 
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Carroll também procurou dar as indicações precisas sobre o assunto assim 

como a posição da página,o corpo para todas as ilustrações realizadas por Tenniel. 

Ele sempre trabalhou com os irmão Dalziel e suas criações eram sempre elaboradas 

de um modo meticuloso e conciso. O processo de confecção das ilustrações de 

Tenniel 

 

[...] seguia diferentes etapas,envolvendo de maneira determinante os 
irmãos Dalziel, com que Tenniel sempre fez questão absoluta de 
trabalhar.Ele fazia os trações fundamentais de cada desenho num 
papel que era enviado aos dois gravuristas que então talhavam seus 
desenhos na madeira,onde depois Tenniel desenhava diretamente  
os detalhes mais finos e delicados de suas ilustrações para serem 
também gravados.O trabalho era minucioso e preciso e Tenniel, 
muito exigente e rigoroso. Das gravuras em madeira eram, então, 
preparados os clichês metálicos, mais resistentes e adequados para 
as grandes edições1. 

 

Por isso, as ilustrações indicadoras de nonsense são bem mais evidentes 

portanto inovadoras e determinantes mais em Carroll do que nas ilustrações de 

Tenniel. Entretanto de acordo com sua época, técnica e estilo Tenniel conseguiu 

desempenhar o seu repertório visual. 

Analisemos a Alice desenhada por Tenniel, referente ao capítulo 6 Porco e 

Pimenta, quando ela acalenta o bebê que na verdade era um porco,nota-se a feição 

de Alice é diferente daquela criada por Carroll. Enquanto a Alice de Carroll 

apresenta um ar melancólico num olhar enigmático, já incorporando nele o nonsense 

na contiguidade da cena, a Alice de Tenniel revela um aspecto tranquilo, 

convencional com traços claros e bem definidos.  

 

Alice estava começando a pensar “E agora? Que é que vou fazer 
com essa criatura quando voltar pra casa?”,quando o bebê grunhiu 
outra vez e com tal violência que ela olhou assustada para a sua 
cara. Desta vez não podia haver engano possível: era nada mais 
nada menos do que um porco, e ela viu que seria totalmente absurdo 
continuar a carregá-lo. (LEITE,1977,p.81) 

 

                                                           
1
 Disponível em: <http;//brasillewiscarroll.blogspot.com.br/2010/01/Picture-2-por-alicemaravilha-no-

flic> Acesso em: 20 jul 2012. 
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Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p. 61) 

 

 

Alice ilustrada pelo artista brasileiro Jô Oliveira (2010) colabora com Ana 

Maria Machado (2010) com uma Alice referente aos padrões culturais 

brasileiros.Oliveira consegue adentrar a ilustração no texto adaptado por Machado 

que rompe com a tradição e o renova. Cabe, aqui, citar um interessante artigo de 

Marisa Lajolo (2012), ressaltando esse diálogo entre a “herança e a invenção”  pela 

via do reconto de Machado por meio da adaptação: 

 

[...] na sutilíssima dialética entre o herdado e o inventado,equilibra-se 
o balanço entre tradição e ruptura.É nesse veio que as obras infantis 
mais recentes de Ana se inscrevem.A simplicidade da denominação 
reconto,que na literatura infantil nomeia coleções e categoriza 
prêmios[...] (LAJOLO,2012,p.4) 

 

É em nova perspectiva que o artista Jô Oliveira desempenha o seu trabalho 

moderno ilustrativo ao caracterizar Alice,ressaltando os padrões estéticos brasileiros 
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ele apresenta um estilo típico das origens culturais nordestinas. É também 

importante salientar que este artista não procura por uma “Alice brasileira mas por 

uma ilustração brasileiramente Alice,em direção à sua universalidade”2. 

Essa tentativa do artista Oliveira em caracterizar Alice segundo o texto 

adaptado nos leva a uma reflexão acerca da seguinte hipótese proposta; “o diálogo 

da palavra e da imagem sem fronteiras temporais impulsiona a narrativa de Alice à 

neutralidade de valores e sentidos enquanto linguagem e reescritura pela via  da 

ilustração para revelar a expressividade e a afetividade do leitor infantil em novo 

limiar..Em outras palavras a produção do texto de Alice,assim como o seu repertório 

visual avançou bastante durante o século XX sendo assim torna-se fundamental ler 

a polissemia da interpretação visual assim como sua acronia. 

Observe-se uma ilustração de Alice criada por Oliveira, no capítulo 9 A 

história da Falsa Tartaruga, um diálogo de Alice com a Duquesa a respeito do 

flamingo em tonalidade peculiar ao nonsense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Disponível em: http;brasillewiscarroll.blospot.com.br/2009/09/ilustrações-de-jo-oliveira.html. Acesso 

em: 20 jul. 2012. 
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 - Pode ser que ele dê uma bicada – replicou Alice,cautelosa,nem um 
pouco ansiosa para que a experiência fosse feita. 
- É verdade.Flamingos e mostarda são muito picantes.E a moral 
disso é “Pássaros iguais voam juntos”. 
- Mas a mostarda não é pássaro – observou Alice. 
- Correto,como sempre – disse a Duquesa. – Como você consegue 
afirmar coisas de maneira tão clara? (MACHADO,2010,p.92,94) 
 
 
 

 

Alice de Lewis Carroll por Jô de Oliveira(2010,p.93) 

 
 

Este artista de origem nordestina traz a influência da cultura popular 

nordestina e da xilografia dos cordéis para o trabalho ilustrador. Estudou 

intensamente a: 

 

[...] xilogravura nordestina e a gravura medieval e a partir daí 
desenvolveu um estilo inconfundível,resgatando a vitalidade e a 
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autenticidade de suas origens culturais [...] Uma outra paixão 
determinante na vida e na obra de Jô,são os livros e as histórias 
infantis,com destaques para as obras completas de Monteiro 
Lobato,Pinóquio,o Mágico de Oz e em especial,Alice no País das 
Maravilhas.Ao reunir esses dois repertórios,da cultura popular 
nordestina e de Alice no País das Maravilhas, Jô criou sua Alice 
única [...]3 

 

Por meio da técnica de Scratch Board, o ilustrador Oliveira desenvolveu 

seus desenhos e se serviu de um papelão coberto com fina camada de gesso e nele 

desenhou suas ilustrações com técnicas mistas,e os desenhos são raspados 

assemelhando-se ao efeito de uma gravura. 

O artista plástico Luiz Zerbini (2010) criou ilustrações inéditas para a história 

de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho,a partir de cartas de 

baralho.As cartas foram recortadas e remontadas em um pequeno palco atuando 

como colagens. 

Zerbini se serviu do nonsense para evitar repetições de outros trabalhos e 

também optou por uma nova invenção literária. Zerbini produz algo totalmente 

inovador em relação às outras obras ilustradas. 

A ideia de criar um cenário de cartas surgiu de uma viagem que Zerbini fez 

para a Bolonha onde entrou numa loja e viu cartas de baralho com as figuras dos 

personagens do livro de Alice. A partir desse momento há uma procura de outros 

jogos para completar esse cenário com bichos, peixes e flores. 

O primeiro capítulo no qual Zerbini trabalhou foi o da Rainha de Copas e 

para isso ele desenhou em torno de vinte ilustrações. Todo o seu trabalho foi 

produzido a partir de recortes e quanto aos efeitos especiais foram todos 

assegurados pela iluminação. A personagem Alice nas mãos deste artista é calcada 

num jogo lúdico com luz e sombra, efeitos visuais, construídos detalhadamente em 

cenários. 

Esse jogo com luz e sombra nos lembra a explicação que o professor de 

história da Arte Michael Baxandall (1997),destaca sobre o papel das sombras na 

experiência visual. Segundo Baxandall, por mais forte que sejam as cores e a luz, 

elas não conseguiriam formar nenhuma imagem se não fosse a sombra que as 

modifica e divide. Sem a sombra essas cores seriam apenas uma imensidão 

imutável, isto acontece porque a sombra é uma diminuição das cores e da luz, cujo 

                                                           
3
 Disponível em: <http;//brasillewiscarroll.blogspot.com.br/2009/09/ilustrações-de-jo-oliveira.html> 

Acesso em: 20 julho 2012 
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grau seria o preto e de todos os corpos, é o que reflete menos luz pois é o que mais 

a absorve. Por isso, destacamos: 

 

[...] arte de desenhar prova bem que a mera gradação da 
sombra,suas distribuições e seus matizes com a simples luz bastam 
para formar as imagens de todos os objetos,da mesma forma que a 
mistura dos enxofres,da terra e da água com seus sais fazem os 
diversos sabores.A arte de pintar traz em cada cor esses mesmos 
matizes,dos quais a sombra é sempre o princípio,sabe-se que essas 
artes nada mais são que as imitadoras das operações da luz e da 
sombra nos fenômenos da visão (LECAT,1767 apud 
BAXANDALL,1997, p. 190). 

  

Cabe salientar também que,enquanto Zerbini explora ao máximo os tons 

azul e vermelho, Carroll, Tenniel e Oliveira, se servem apenas do preto e  branco. 

Para que possamos entender melhor essa linguagem das cores, o pesquisador 

Israel Pedrosa (2009), evidencia que o azul por ser uma cor profunda, remete ao 

infinito, fazendo com que o olhar se perca sem encontrar obstáculos. Quanto ao 

vermelho, é a cor que mais se distingue das outras e sua aparência ”bela e enérgica 

é conseguida quando aplicado sobre fundo preto, funcionando como área luminosa, 

sobre fundo branco torna-se escuro e terroso” (PEDROSA, 2009, p.119). 

Observe-se Alice na adaptação de Sevcenko e ilustrada por Zerbini, no 

capítulo1 Descendo à Toca do Coelho, no momento em que Alice  cai na toca, em 

ação lúdica atravessando sua própria figura na carta de um baralho - cenário e 

personagem se confundem na diegese visual, Alice como sujeito e objeto de sua 

própria história: 
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 - Quantos quilômetros será que eu caí? – disse ela o em voz alta. – 
Devo estar próxima do centro da Terra. Devem ser mais ou menos 6 
mil quilômetros (pois,como você vê,ela aprendeu uma porção de 
coisas desse tipo nas aulas e estava ansiosa para demonstrar seus 
conhecimentos embora a situação não fosse muito oportuna). Sim, a 
distância deve ser mais ou menos essa. Mas então, qual deve ser a 
latitude ou a longitude em que vim parar? (Alice não tinha a menor 
idéia do que fossem latitude ou longitude, mas achou que eram 
palavras muito bonitas para dizer) (SEVCENKO,2009,p.12-14) 

 

 

Alice de Lewis Carroll por Luiz Zerbini (2009 ,p.14) 
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Todas essas considerações feitas sobre a leitura do trabalho artístico da 

ilustração revelam a hipótese proposta, de que o diálogo da palavra e da imagem 

sem fronteiras temporais age como uma mola propulsora para dirigir a narrativa 

adaptativa de Alice à pluralidade de valores e sentidos dados pela via da arte de 

caracterizar a ilustração; e sendo assim estimulam em um novo limiar,uma leitura 

visual autônoma em domínio narrativo verbal, na qual o olhar é a lente da realidade 

ficcional. 

Nesse sentido, é necessário ressaltar que cada artista ilustrador 

compreende especificidades, considerações e apreciações, que se representam em 

seus textos adaptados. Esses elementos expressivos, serão o fio condutor da leitura 

comparativa entre ilustradores que serão evidenciados na próxima parte desta 

pesquisa.         

 

 

3.3 John Tenniel, Lewis Carroll, Ana Maria Machado, Jô de Oliveira, Nicolau 

Sevcenko, Luiz Zerbini e suas ilustrações 

 

 

Na prática de uma leitura analítica e comparativa das diferenças entre cada 

um dos ilustradores citados, os detalhes e informações, apresentamos textos 

adaptados como fatores relevantes e são merecedores de comentários. 

Apesar de não ser um ilustrador, Lewis Carroll é considerado como uma 

autoridade em Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. 

Os personagens, no entanto, de Carroll também apresentam um caráter 

indecifrável e obscuro; em particular, a Rainha de Copas, como observamos no 

capítulo 12 Depoimento de Alice,cenário no qual a Rainha furiosa  desacata Alice: 

                                   

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice por Lewis Carroll (1977,p.129) 

 

 

- Mas que bobagem! – disse Alice em voz alta. – Quem já viu 
sentença antes de veredicto? 
- Dobre essa língua – disse  Rainha,com o rosto avermelhado de 
raiva. 
- Não, nunca! – respondeu Alice 
- Cortem-lhe a cabeça! – berrou a Rainha o mais alto que pode. 
Mas ninguém se moveu.  
- E quem se importa com você? – disse Alice (que tinha acabado de 
voltar ao seu tamanho normal). – Vocês não passam de um baralho 
de cartas! (LEITE,1977, p.129,130). 

 

Os animais ilustrados por Carroll também revelam uma qualidade misteriosa. 

No capítulo 10 A quadrilha da lagosta, existe um tom enigmático quando o Grifo e a 

Falsa Tartaruga dançam em volta de Alice dizendo: 
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- Você canta – disse o Grifo. – Já me esqueci da letra. Começaram a 
dançar solenemente em volta de Alice,pisando-lhe a ponta dos pés 
quando passavam muito perto dela, e marcando o compasso com as 
patas dianteiras,enquanto a Falsa Tartaruga cantava,com entoação 
lenta e melancólica: 
“Não pode ir mais ligeirinho?” – disse a enchova ao caracol. 
“Atrás de nós há um delfim, que faz sombra e nos tapa o 
sol...(LEITE,1977,p.112,113 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Alice por Lewis Carroll (1977, p.112) 

         

 

Carroll utiliza essa característica obscura  com um tom de mistério em suas 

ilustrações, para que se afinem com a não lógica do nonsense. Concernente à Alice, 

ela nunca apresenta um único semblante, e o tom indecifrável está sempre no seu 

olhar como um meio de acompanhar as alterações de personalidade. No que se 

refere aos outros personagens quando a Rainha de Copas grita: “cortem-lhe a 

cabeça”;e da forma com que Carroll a desenhou, podemos apreender a sensação do 

golpe lançado que Carroll pretende passar ao leitor pelo diálogo da Rainha. Os 

animais, revelando uma forma enigmática, reforçam a atmosfera de um não sentido, 

provando a existência de um outro sentido, ou seja, o do nonsense 
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Se Lewis Carroll é considerado uma autoridade em Alice, John Tenniel será 

sempre o mais notável ilustrador de Alice. As ilustrações de Tenniel conseguiram 

eternizar a personagem Alice, por meio de um componente essencial para a obra. 

Sobre a análise do capítulo 3 Insetos do espelho, em Alice Através do 

Espelho, quando ela encontra um Cervo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.170) 

 

Nesse exato momento ia passando um cervo perto dela: 
Olhou para Alice com seus grandes olhos suaves, mas não pareceu 
se assustar. – Vem cá! Vem cá! – disse Alice, estendendo a mão e 
tentando acariciá-lo. Mas ele saltou um pouco para trás e ficou 
parado olhando para ela outra vez... 
-- Eu lhe direi, se você me acompanhar até mais adiante. – 
respondeu o Cervo. –  Aqui não consigo me lembrar. 
Caminharam então juntos pelo bosque, Alice com os braços 
envolvendo amorosamente o suave pescoço do Cervo, até chegarem 
a outro descampado.[...] (LEITE,1977,p.166) 

 

Alice ilustrada por Tenniel apresenta uma maior clareza nos seus traços 

comparado à Alice desenhada por Carroll,  quem trazia consigo uma característica 

crítica, a do nonsense. As ilustrações de Tenniel, no entanto, trazem  as mudanças, 
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ou seja, inovações técnicas.Contudo, percebemos que os animais desenhados por 

Tenniel se destacam, pois são o resultado de sua memória visual em quase 50 anos 

como cartunista do Punch. 

Tenniel também se servia de algumas referências para as suas ilustrações 

como por exemplo,  a cena do vagão do trem que faz uma menção à pintura pré-

rafaelita de Millais (anexo 1),a imagem de Quintim Matsys (anexo 2), como 

referência para a Duquesa alusivo ao capítulo 6 Porco e Pimenta concernente às 

aventuras de Alice, pelo fato de ter sido considerada a mulher mais feia. 

Tenniel realizou um trabalho de destaque,garantindo um lugar de relevo em 

Alice no País das Maravilhas, todavia novas Alices foram ilustradas e adaptadas  

sempre com o propósito de inovar e renovar, como uma tentativa de romper o 

desafio da tradição. Foi o que Ana Maria Machado (2010) projetou, uma Alice que 

estava em falta, como ela mesma afirma: 

 

Fazer essa tradução de Alice no Pais das Maravilhas foi muito 
trabalhoso e divertido.Como já existem várias Alices e português,só 
valia a pena parir para mais uma se ela fizesse falta. E nós achamos 
que sim, por que até agora nenhuma tinha sido como esta.4 

 

Dentro desta perspectiva, Machado (2010) busca inovar, ela traduz as 

palavras com os trocadilhos exatamente como Carroll no nonsense, todavia, ela 

busca esse jogo lúdico na língua portuguesa. Machado traz para o seu texto poemas 

infantis, a paródia de determinadas canções folclóricas como um meio de fazer com 

que o leitor-infantil entenda e, portanto, consiga participar dos jogos lúdicos 

lingüísticos que é também uma forma de reinventar Alice. 

O artista Jô de Oliveira (2010), por meio das suas influências nordestinas 

associadas à xilogravura dos cordéis, consegue elaborar um estilo único capaz de 

recuperar a originalidade de sua cultura. As ilustrações de Oliveira colaboram com o 

estilo inovador de Machado, na tentativa de criar uma Alice em consonância com os 

padrões culturais brasileiros. 

Sobre o capítulo 10 A quadrilha das lagostas, onde o Grifo e a Falsa 

Tartaruga dançam e cantam em torno de Alice. É importante destacar a adaptação 

                                                           
4
  Disponível em: <http://brasillewiscarroll.blogspot.com.br/2009/09/ilustracoes-de-jo-oliveira.html> 

Acesso em: 20/07/2012 

http://brasillewiscarroll.blogspot.com.br/2009/09/ilustracoes-de-jo-oliveira.html


118 
 

da canção que Machado utilizou numa perfeita combinação com a ilustração de Jô 

de Oliveira. 

 

- Você canta...Eu esqueci a letra 
E,muito solenes,os dois começaram a dar voltas e mais voltas em 
torno de Alice,de vez,em quando pisando nos dedos dos pés dela 
quando passavam perto demais,enquanto agitavam as patas 
dianteiras para marcar o compasso.Muito devagar e triste,a Falsa 
Tartaruga cantava: 
“Ò tartaruga,por que estás tão triste?             
Mas o que houve com o camarão? 
É que a enguia deu um choque nele, 
E agora dança com o tubarão..., 

 

 Vem,tartaruga,vem,meu amor, 
Não fiques triste,que o linguado é todo teu 
Tu és muito mais bonita 
Que a lagosta que morreu...(MACHADO,2010) 

                                    

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice de Lewis Carroll por Jô de Oliveira(2010,p.104) 

  

 

Enquanto Oliveira (2010) prima-se por um trabalho que realça a cultura 

brasileira, o trabalho de Luiz Zerbini (2009) se concentra numa ótica artística, criado 

a partir de cartas de baralho. 
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Quanto ao trabalho de Sevcenko (2009), ele consegue navegar com muita 

facilidade neste mundo onírico de Carroll, Sevcenko consegue nortear com clareza 

esses limites estabelecidos entre a realidade e as possibilidades infinitas da 

imaginação. 

Analisemos o capítulo 2 A lagoa da lágrimas, quando Alice começa a chorar 

e em alguns instantes ela se encontra numa lagoa de suas próprias lágrimas e,ao 

mesmo tempo, cheia de animais. É importante destacar,nesta ilustração, o jogo de 

cores onde prevalece o azul e o colorido das cartas e dos animais, juntos e refletidos 

à semelhança de fotografias, produz um efeito plástico em découpages. Também 

não podemos deixar de realçar a estrutura linguística elaborada por Nicolau 

Sevcenko. 

 

“Será que não valeria a pena falar com esse rato?”,pensou.” Tudo é 
tão extraordinário aqui,que é até bem provável que ele saiba falar... 
De qualquer jeito,não custa nada tentar”. 
-- Ó Rato, ó Rato,você sabe como sair desta lagoa? --  perguntou 
ela- Estou muito cansada de ficar nadando! 
De fato, o Rato nadava tão rápido para se afastar dela, que agitou 
toda a água da lagoa. Ela o chamou com voz carinhosa: 
- Rato,meu querido,volte aqui. Nós não falaremos mais de gatos e 
cachorros, já que você não gosta deles [...] 
Já era hora de sair, pois a lagoa estava ficando superlotada de 
pássaros e animais que iam caindo nela [...] (SEVCENKO, 2009, p. 
29, 30) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alice de Lewis Carroll por Luiz Zerbini (2009,p.31)   
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A partir dessas considerações podemos então pautar a proposta de segunda 

hipótese referente ao enunciado verbal e visual.Observa-se a partir dessas 

ilustrações que o enunciado verbal e o visual são correlatos analógicos produtos de 

criação do ilustrador. 

Com o objetivo de ilustrar a ótica dessas Alices revolucionárias, buscando 

quebrar o desafio da tradição em prol da criação, verifiquemos as Alices ilustradas 

por Carroll (1977), Tenniel (2002) Oliveira (2010) e Zerbini (2009) no capítulo 9 A 

história da Falsa Tartaruga (Figuras 3,4,5) 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   
                        Alice por Carroll apud Machado                    Alice de Carroll por  
                                      (2010,p.135)                                Tenniel apud Machado 
                                                                                                (2010,p.135) 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Alice de Lewis Carroll por Jô de Oliveira (2010, p. 93) 
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Figura 5 

Alice de Lewis Carroll por Luiz Zerbini (2009, p.97) 

 

 

Nas ilustrações analisadas,este trabalho artístico acontece de forma 

crescente,trocando os não lugares da personagem Alice e dos animais que ganham 

o status lúdico em sua participação no texto narrativo visual.Em conseqüência,os 

planos são alternados entre a figura e fundo,o mar de lágrimas torna-se seu 
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contexto,fazendo uso das técnicas fotográficas entre luz e sombra,produzindo 

simulacros visíveis ao olho do leitor.Do referente ao simulacro,as imagens ganham 

um outro real do mundo polissêmico da visibilidade,distanciando-se cada vez mais 

da tradição carrolliana conforme evidenciados também nos anexos (3 e 4). 

Um salto espacial da reescritura visual da ilustração trazendo Alice em suas 

aventuras até o presente, em uma nova diegese, progressivamente inventada,uma 

narrativa que funciona como uma imagem,a diegese torna-se um significante.A 

figura torna-se um desvio,desfaz-se do uso habitual,para ganhar o gesto da imagem 

realista presentificada no texto-imagem espacializado. O suspense, o nonsense, a 

ironia e a paródia agora respondem por seus atos recriadores tornados visíveis e 

proclamados pelos diálogos. 

Figuras e imagens,finalmente,tornam-se imagens de aventuras de 

Alice,forças fluentes,gestuais e sugestivas dão lugar às ações produtoras de “novas 

histórias carrollianas”,fazendo valer a reescritura contemporânea do conjunto 

narração-diegese,presente na frase nuclear temática central desta dissertação,sem 

qualquer contradição de sua lógica analógica,entre palavra e imagem,agora,numa 

escritura da não-linguagem,decifrada pela tradução. 

E o enigma se desfaz,em nova realidade fabular,cumprindo a predição de 

Lewis Carroll: 

 “...E de que serve um livro sem figuras,nem diálogos?” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Perseguindo nosso objetivo central, o estudo das correlações entre a palavra 

e a imagem na caracterização das histórias da personagem Alice -- tanto no que se 

refere às Aventuras de Alice no País das Maravilhas quanto Através do Espelho 

pela via da figura lógica do nonsense, relevaram-se quanto os dois códigos, o verbal 

e o visual, ambos constitutivos de um texto único. A dissociação entre palavra e 

imagem na leitura, desde o século XIX, retardou a inserção do trabalho artístico da 

imagem na tradução da palavra nas narrativas carrollianas, o que motivou um novo 

olhar para o ilustrador, pela ação da percepção e da cognição na arte de caracterizar 

da ilustração .  

Se antes a ilustração era apreendida apenas como um texto simbólico, com 

as narrativas de Carroll, sua polissemia, agora, é ampliada pela lógica da inversão 

do sentido da palavra literária, gerando vazios no espaço entre a palavra e a figura, 

ao mesmo tempo perfilando uma nova recepção para o texto ilustrado, de um lado, 

que se lhe apresenta visível e legível, de outro. 

As ilustrações em trabalho de correlação com o verbal,sem 

dúvida,complementam o diálogo de Alice com suas personagens pela via do 

imaginário em favor da profusão do mundo polissêmico da visibilidade, com 

modulações enigmáticas, paródicas, irônicas, cômicas levadas à ao prazer e fruição 

da leitura do texto carrolliano. 

Primeiramente, é enfatizado este processo de interação dos enunciados 

verbais em diálogo com a imagem. Destacamos, depois,essa dinâmica dialógica que 

faz parte da malha comunicativa verbal e visual edificados pelo modo fragmentado e 

alinear do nonsense, em combinação com a escrita ilustrada. Esta, em trabalho de 

correlação inventiva, sugere uma leitura que acrescenta à visualidade a visibilidade. 

Neste movimento perceptivo, evidenciamos as narrativas da ilustração, que 

possibilitaram a eficácia da comunicação textual, só podendo ser efetivada por meio 

do diálogo das correlações palavra e imagem. 

Uma vez especificadas as diferenças retóricas no duplo diálogo de 

linguagens (palavra e imagem), a palavra dialógica atua como enunciado  e objeto 

de criação do  ilustrador. Esses indicadores entre palavra e imagem se estruturam 

pelo imaginário do leitor justificando a nossa hipótese de que o enunciado verbal e o 
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visual são correlatos analógicos. Constatou-se, pois, que a  figura possibilita a 

reciprocidade funcional entre a técnica e a arte de caracterizar que reinventa Alice 

em suas aventuras, tanto no País das Maravilhas quanto em Através do Espelho, 

pela via da ilustração a ser perpetuada por gerações de leitores infantis ou juvenis. 

Esta resposta demarca a presença do diálogo da palavra e da imagem em 

correlações sem fronteiras temporais. 

No diálogo visual e visívo das imagens, entre Alice e suas personagens, 

esclareceu-se o modo como Carroll desestrutura a lógica da narrativa e reconstrói a 

analógica por meio de mecanismos verbais, em especial pelo mecanismo do 

discurso da dialógica. 

Este mundo composto de personagens singulares do mundo fabular, uma 

vez munidos do diálogo, nos revela, por meio de marcadores linguísticos, as 

diferenças perceptivas, semânticas e artísticas da escritura. Estes índices põem em 

manifestação, no enunciado da ilustração, réplicas produzidas pela lógica do 

nonsense do enunciado verbal. 

No tocante aos enunciados diferenciados e aos indicadores do nonsense, 

deduzimos que o objetivo de Carroll  é construir paradoxos  no exercício da 

desmontagem da lógica da linguagem em função da descoberta de enigmas 

inseridos no texto. Desta forma, a linguagem visual e o nonsense provam ser os 

dispositivos constitutivos do diálogo  entre a palavra e da imagem, definindo, por fim, 

a estilística carrolliana.  

As narrativas de Alice fazem do diálogo um correlato da imagem e da 

imagem um análogo da palavra,  pela mediação do nonsense justificando a frase 

carrolliana, no pensamento de Alice: “... e de que serve um livro sem figuras nem 

diálogos” 

A personagem Alice é continuamente modificada pela arte de 

caracterização,propiciando à escritura desvios verbais em função da 

verossimilhança na representação do signo ficcional. Nesta, a imagem faz a sua 

travessia semântica nas interlocuções, por meio de outros canais sensoriais da arte 

visual como: a cor,a forma, a tatilidade, o espaço, a linha do desenho, etc. Estes 

determinantes da composição da figura no espaço físico atuam como unidades 

indicadoras das réplicas por meio da lógica do nonsense assim como impulsionam a 

narrativa de Alice à polissemia de valores e sentidos denunciadores do autor e do 

ilustrador. 
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Por fim, o trabalho dialógico, entre a palavra e a imagem, como um ato 

discursivo transgressor do código verbal, encontra na caracterização visual das 

narrativas de Alice sua capacidade e potencialidade interpretativa artística, que 

passa a ser o espaço da ficção da própria palavra. 
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ANEXO 3 – Ilustradores Nacionais 

 

 
Alice de Lewis Carroll por Luiz Zerbini (2009,p.1) 
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Alice de Lewis Carroll por Jô de Oliveira (2010,p.15) 
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Alice de Lewis Carroll por Luciana Ruivo (2009,p.109) 
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                          Alice de Lewis Carroll por Mariana Newlands (2007, p.126) 
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Alice de Lewis Carroll por Camille Rose (2010, p.54) 
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ANEXO 4 - Ilustradores Internacionais 

 

 

 
Alice de Lewis Carroll por John Tenniel (2002, p.121) 
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Alice de Lewis Carroll por Zdenko Basic – 2010, p. 121 
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Alice de Lewis Carroll por Rodney Matteus (2009,p.35) 
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Alice de Lewis Carroll por Leonard Weisgard. Disponível em  

<seulogo.net/blog/cinco-ilustradores-no-pais-das-maravilhas/> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 
Alice de Lewis Carroll por Ralph Steadman Disponível em: 

<seulogo.net/blog/cinco-ilustradores-no-pais-das-maravilhas/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 
Alice de Lewis Carroll por Salvador Dali Disponível em  

<seulogo.net/blog/cinco-ilustradores-no-pais-das-maravilhas/> 

 


