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RESUMO 
 
Esta dissertação objetiva, através de um estudo comparativo, analisar aspectos 
transgressivos do texto Alice no país das maravilhas (1865), de Lewis Carroll, e de duas 
transposições fílmicas, Alice (1988), do diretor tcheco Jan Švankmajer, e Alice in 
Wonderland (2010), com roteiro de Linda Woolverton e direção de Tim Burton. As 
subversões de forma e conteúdo encontradas nas três obras selecionadas para a 
constituição do corpus desta pesquisa, levaram-nos, em um primeiro momento, ao 
estudo dos gêneros discursivos do fantástico e do realismo maravilhoso, com base em 
postulados teóricos apresentados por Tzvetan Todorov e Irlemar Chiampi. Em um 
segundo momento, foram discutidas as estratégias de construtividade, utilizadas por 
Švankmajer e Burton, no processo de adaptação do texto de Carroll para outra mídia, o 
cinema, à luz de perspectivas críticas contemporâneas de Linda Hutcheon, Robert Stam 
e outros. Esta investigação nos conduziu à verificação da mudança de sentido que 
ocorre na transposição midiática, visto que as recriações de Švankmajer e Burton 
refletem as mentalidades dos contextos histórico-culturais em que foram produzidas: a 
antiga Tchecoslováquia nos anos 1980 e os Estados Unidos em 2010. Em Alice no país 
das maravilhas (1865), foram examinadas as transgressões que marcaram a vida e 
obra de Carroll, pelo viés do questionamento do autor dos construtos culturais 
relacionados ao papel da criança na sociedade vitoriana. O uso do nonsense foi 
abordado, não somente como contestação de valores vigentes, mas como criação de 
novos e múltiplos sentidos. O efeito do insólito, produzido em ambos os filmes, foi 
examinado a partir de conceitos cunhados por Sigmund Freud. Foi demonstrado como 
Švankmajer, em sua obra Alice (1988), constrói o ―estranho‖, ou insólito, por meio de 
mecanismos inusitados de animação stop-motion, hibridizações de cognição visual e 
auditiva, contestações das leis da física, e indefinição intencional da fronteira entre o 
animado e o inanimado, particularmente em suas composições arcimboldianas. Já na 
produção Alice in Wonderland (2010), as subversões incluem, mas não se limitam, à 
revisitação de Underland pela protagonista em outro momento de sua vida, e à 
reconfiguração do insólito por meio do entrelaçamento das fronteiras entre a ―realidade‖ 
e o ―sonho‖ do qual participam personagens humanas e criações de computação 
gráfica. As três criações em torno de Alice expressam as visões complexas e as 
políticas de subjetividade de seus criadores.   
 
Palavras-chave: Literatura. Adaptação cinematográfica. Transgressão. Lewis Carroll. 
Jan Švankmajer. Tim Burton. 
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ABSTRACT 
 
This dissertation aims, through a comparative study, to analyze elements of 
transgression both in Alice in Wonderland, written by Lewis Carroll (1865), as well as in 
two filmic transpositions, Alice (1988), produced by the Czech director Jan Švankmajer, 
and Alice in Wonderland (2010), directed by Tim Burton and based on a screenplay 
written by Linda Woolverton. The subversions in form and content encountered in the 
three works selected as the corpus of this research project, led us, initially, to study the 
elements of discourse in the genres of the fantastic and marvelous realism, based on 
theoretical postulates presented by Tzvetan Todorov and Irlemar Chiampi. 
Subsequently, the strategies of constructivity adopted by Švankmajer and Burton in 
adapting Carroll‘s work to the filmic medium were discussed according to contemporary 
critical frameworks presented by Linda Hutcheon, Robert Stam, and others. This 
investigation led us to pinpoint the changes in meaning that occur in mediatic 
transpositions, considering that Švankmajer‘s and Burton‘s recreations reflect the 
mindsets of the historical and cultural contexts in which they were produced: that of 
former Czechoslovakia in the 1980s, and of the United States in 2010. In our analysis of 
Alice in Wonderland (1865), we examined transgressions that impacted the life and 
work of Carroll, with respect to how these subversions might represent the author‘s 
questioning of cultural constructs regarding the role of children in Victorian society. His 
use of nonsense, not only as a means of refuting the values upheld at that time, but also 
as a venue for creating new and plural meanings, was highlighted. Furthermore, we 
investigated the effect of the uncanny produced in both films, according to concepts 
coined by Sigmund Freud. The ways in which Švankmajer, in his film Alice (1988), 
construed uncanny effects were elucidated by showing how he adopted an unusual 
approach to stop-motion animation, created hybrid visual and auditory cognitive models, 
defied the laws of physics, and intentionally blurred the boundaries between the animate 
and the inanimate, particularly in his Archimboldian compositions. In turn, 
transgressions present in the Alice in Wonderland (2010) production include, but are not 
limited to, the choice made by Woolverton/Burton to portray the protagonist revisiting 
Underland in another moment in her life, as well as the reconfiguration of the uncanny 
through the overlapping of the boundaries of "reality" and dreamlike states, in which 
human characters and graphically designed creations partake. All three creative works 
that revolve around Alice express the complex visions of their creators as well as their 
politics of subjectivity. 
  
Key-words: Literature. Filmic adaptation. Transgression. Lewis Carroll. Jan 
Švankmajer. Tim Burton. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em A literatura através do cinema: realismo, magia e a arte da adaptação 

(2008), Robert Stam apresenta uma análise de várias obras que ele considera 

―clássicas‖, devido ao pendor das mesmas de gerarem muitos descendentes 

literários, fílmicos e outros. Um dos textos-fonte apontados é Dom Quixote de la 

Mancha (1605 e 1615), de Miguel de Cervantes, cujos desdobramentos resultaram 

na tradição romanesca paródica, intertextual e mágica.  

Embora Alice no país das maravilhas (1865), de Lewis Carroll, não tenha 

sido citado explicitamente por Stam, esse texto também produziu grande quantidade 

de adaptações literárias e fílmicas, conforme atesta Martin Gardner em The 

Annotated Alice: The Definitive Edition (2000), a edição em inglês que adotamos 

para investigar aspectos importantes da obra.  

O texto de Carroll foi escolhido, como parte do corpus desta pesquisa, por 

ser uma obra que enfoca a ambiguidade da linguagem e questiona a capacidade 

das palavras de representar a ―realidade‖. Objetivou-se analisar as subversões, de 

forma e conteúdo, tanto em Carroll como nas adaptações Alice (1988), de Jan 

Švankmajer, e Alice in Wonderland (2010)1, de Woolverton/Burton.2 

As imagens e os enredos dos dois filmes, como da obra literária, nos 

conduziram ao fantástico e ao realismo maravilhoso como aporte teórico para 

                                                 
1
 Optamos por utilizar o título em inglês – Alice in Wonderland – do filme de Tim Burton para 

diferenciá-lo do texto de Carroll – Alice no país das maravilhas. 
2
 Uma curiosidade digna de nota é que o filme dirigido por Tim Burton – com roteiro escrito por Linda 

Woolverton – faz uma alusão à obra Dom Quixote na imagem da casa da Lebre, retratada como um 
moinho de vento dilapidado, ao invés de reproduzir as características anatômicas de um coelho 
descritas na obra de Carroll. ―Não andou muito até chegar diante da casa da Lebre de Março. Pensou 
que só podia ser aquela, pois as chaminés tinham a forma de orelhas e o teto era coberto de pele‖ 
(UCHOA LEITE, 1973, p. 84). 
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discussão e análise do corpus. Utilizaremos considerações críticas teorizadas por 

Tzvetan Todorov, Irlemar Chiampi, Sigmund Freud, Rosemary Jackson, Maria 

Nikolajeva, Gérard Genette, Vladimir Propp e J.R.R. Tolkien para as discussões dos 

gêneros. Outros teóricos serão privilegiados para a análise do nonsense e da arte de 

adaptação em seus respectivos capítulos. 

Em O realismo maravilhoso (2008), Chiampi mostra as tendências e 

soluções formais inovadoras do realismo maravilhoso na literatura hispano-

americana nas décadas de 1940 e 1950, muitas das quais se aplicam à produção 

literária nesse gênero em geral. Após examinar a codificação em signo dos 

referentes extralinguísticos, ela analisa diferenças na recepção dos gêneros, 

apontando que a fantasticidade produz uma perturbação física através de uma 

inquietação intelectual. Ela também explica que, no realismo maravilhoso, esses 

efeitos emotivos são neutralizados ou negados. Apesar dos muitos contrastes, a 

teórica elucida que uma parte dos impasses analíticos e conceituais é resultado da 

dificuldade de delimitar zonas discursivas distintas entre a literatura de realismo 

maravilhoso e do fantástico, pois as ―classificações‖ se sobrepõem em muitos 

momentos, devido aos inúmeros elementos comuns aos dois gêneros. 

Em O fantástico: uma abordagem estrutural a um gênero literário (2010), 

Tzvetan Todorov propõe que o fantástico parece estar localizado na fronteira entre o 

maravilhoso e o insólito ao invés de constituir um gênero autônomo. Já muitos 

―demônios‖, de acordo com o teórico búlgaro, deixaram de ser apresentados de 

forma disfarçada em obras literárias com a introdução da psicanálise.  

Nenhum estudo do fantástico poderia deixar de considerar a ―hesitação‖ 

produzida entre buscar ―uma explicação natural ou sobrenatural para os 

acontecimentos descritos‖ (TODOROV, 2010, p. 39). Aqui se estabelece um paralelo 
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com a ―inquietação‖ descrita por Chiampi. Todorov aponta que na literatura gótica, 

um dos maiores expoentes da literatura sobrenatural, podemos distinguir duas 

tendências: ―‗o sobrenatural explicado‘ (que seria o insólito) e ‗o sobrenatural aceito‘ 

(que representaria o maravilhoso)‖ (p. 48).  

Da mesma forma, nenhuma pesquisa sobre o insólito poderia deixar de citar 

o ensaio de Sigmund Freud, ―Das Unheimliche‖ (1919), traduzido por ―The Uncanny‖ 

em inglês e ―O estranho‖ em português, publicado no volume XVII das obras 

completas. Freud aprofundou-se, em 1920, no estudo do efeito insólito, ao analisar o 

desejo por repetições em ―Além do princípio do prazer‖. Repetições de cenários 

insólitos com certeza fazem parte da técnica de animação stop-motion de Jan 

Švankmajer, mas o insólito está presente em todas as obras que serão analisadas 

nesta dissertação. 

Freud também teoriza sobre razões pelas quais elementos em contos de 

fadas não criam o efeito do insólito: 

Nos contos de fadas, por exemplo, o mundo da realidade é deixado de lado desde 

o princípio, e o sistema animista de crenças é francamente adotado. A realização 

de desejos, os poderes secretos, a onipotência de pensamentos, a animação de 

objetos inanimados, todos os elementos tão comuns em histórias de fadas, não 

podem aqui exercer uma influência estranha. (FREUD, 1919, p. 157) 

Além do uso de algumas categorizações de Vladimir Propp, perspectivas 

conceituais de Maria Nicolajeva, que investiga as diferenças entre os contos de 

fadas e a literatura fantástica, serão levadas em conta, visto que ela esclarece que 

as transgressões às convenções herdadas do pensamento arcaico conduzem a um 

leque de possibilidades. Por sua vez, Todorov explicita que as funções tanto sociais 
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como literárias de elementos sobrenaturais em textos literários servem como uma 

―quebra‖, ou transgressão, dentro de um sistema de regras pré-estabelecidas.  

Jan Švankmajer passou quase uma década sem poder produzir filmes em 

seu país por conta da censura do governo comunista na antiga Tchecoslováquia. 

Jan Uhde afirma, em artigo para Kinema: A Journal for Film and Audiovisual Media, 

que os efeitos do ostracismo sentido por Švankmajer em seu país de origem tiveram 

resultados parecidos com o marketing restrito de seus filmes no Ocidente, mesmo 

que os motivos tenham sido muito diferentes. Quando o governo decidiu deixá-lo 

trabalhar com os ―clássicos‖ da literatura, por achar que seriam mais ―seguros‖, ele 

conseguiu mesclar os elementos lúdicos e lúgubres característicos de seu estilo para 

criar uma forma de expressão artística subversiva do ponto de vista político. 

Transgressões ocorrem em sua arte devido a combinações inusitadas de técnicas 

de filmagens e objetos de criação. O diretor tcheco mistura a filmagem de pessoas 

(menos fluída que a filmagem ―realista‖ tradicional) com animação stop-motion de 

objetos compostos de partes de cadáveres e de corpos humanos. Ao dar vida aos 

objetos, a fronteira entre o animado e o inanimado fica indefinida. Ademais, o seu 

tratamento do enredo do texto-fonte mantém uma ambiguidade intencional entre a 

realidade e o universo onírico. 

O diretor Tim Burton, em contrapartida, é conhecido por dirigir vários filmes 

que foram sucessos de bilheteria, entre eles: Edward, mãos de tesoura (1990) e A 

fantástica fábrica de chocolate (2005), ambos estrelados por Johnny Depp, que faz o 

papel do Chapeleiro Maluco no filme Alice in Wonderland, de 2010. Analisaremos os 

aspectos transgressivos nesse filme, que incluem, mas não se limitam, à opção de 

representar a protagonista em outro momento de sua vida. É preciso frisar que, no 

processo de transposição/transcriação, ambos os adaptadores utilizam o texto de 
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Carroll como material para dar vazão à sua criatividade, visto que, na 

contemporaneidade, a ―fidelidade‖ em relação ao texto-fonte deixou de ser critério de 

juízo crítico. 

Em nosso levantamento de trabalhos acadêmicos no Brasil, relacionados 

com o corpus da pesquisa, encontramos apenas uma dissertação sobre a criação 

fílmica Alice (1988), de Jan Švankmajer, de Nathalia Xavier Thomaz, intitulada Alice 

em metamorfose: o grotesco e o nonsense em diálogo nas obras de Carroll e 

Švankmajer (USP, 2012). Essa pesquisa possui vários pontos de convergência com 

o nosso estudo, dentre eles a abordagem do nonsense como um sistema regido por 

regras diferentes; o diálogo estabelecido entre a obra de Švankmajer e a teoria 

freudiana; e aspectos do processo criativo do diretor tcheco. No entanto, por Xavier 

ter analisado o manuscrito Alice’s Adventures Underground, várias personagens 

incluídas no texto ampliado e publicado em 1865 não foram abordadas.  Uma cópia 

do manuscrito original que Alice Liddell recebeu de presente em novembro de 1864 

pode ser encontrada na British Library que também disponibilizou imagens dessa 

obra online.3 Xavier utilizou desenhos da autoria de Carroll em sua análise do 

grotesco e suas origens. Ela também abordou o surrealismo, enquanto nossa 

pesquisa enfoca o efeito do insólito e os gêneros do fantástico e realismo 

maravilhoso. 

Um dos trabalhos acadêmicos no Brasil que analisa a criação de Tim Burton 

é a dissertação de mestrado de Adriane de Paula Majczak, intitulada In the dark, no 

cinema de Tim Burton: a construção da personagem gótica e o estilo Burtonesque 

em Vincent e Edward Mãos-de-Tesoura (TUIUTI, 2011). Essa pesquisa aborda o 

                                                 
3
 Em 1928, Alice Liddell acabou vendendo o manuscrito em leilão por £15.400, valor recorde na 

época. A obra, comprada por um colecionador americano, acabou retornando à Inglaterra em 1948, 
quando um grupo de americanos a presenteou à British Library como sinal de apreciação do 
empenho do povo britânico nas Forças Aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. 



6 
 
 
 
 

 

surgimento do gótico na literatura e sua manifestação na contemporaneidade. Além 

da análise das obras que compõem o corpus, a autora fornece informações sobre a 

vida e a carreira do diretor que foram úteis para uma maior compreensão do estilo 

Burtonesque. 

No primeiro capítulo da presente dissertação, considerações teóricas feitas 

por Todorov (do gênero fantástico), Chiampi (do realismo maravilhoso) e Nikolajeva 

(dos contos de fadas) serão passadas em revista. Ainda no capítulo I, uma breve 

discussão sobre o processo de adaptação como recriação, com especial enfoque 

nas perspectivas críticas de Linda Hutcheon, será apresentada.  

No segundo capítulo, a natureza transgressora da vida e obra de Lewis 

Carroll será discutida, com especial ênfase na subversão da ―realidade‖ e no 

nonsense que remete a uma multiplicidade de sentidos.  

Nos capítulos que abordam as adaptações fílmicas de Jan Švankmajer e 

Tim Burton, objetivamos examinar e discutir as transformações que geram novos 

sentidos na travessia do texto de Carroll para o cinema. 

No terceiro capítulo, as transgressões de Švankmajer em sua carreira de 

diretor e em Alice (1988), filme no qual prioriza as técnicas de animação stop-motion, 

serão investigadas e, no quarto capítulo, o roteiro e a adaptação fílmica Alice in 

Wonderland (2010) de Woolverton/Burton serão analisados.  
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1 PERSPECTIVAS TÉORICAS 

 

1.1 O FANTÁSTICO 

 

 Iniciamos nossa discussão sobre o fantástico de maneira transgressora 

apresentando um comentário feito por Tzvetan Todorov quase no final de seu livro O 

fantástico: uma abordagem estrutural a um gênero literário: 

A Psicanálise substituiu (e por isso mesmo tornou inútil) a literatura fantástica. Não 

se tem necessidade hoje de recorrer ao diabo para falar de um desejo sexual 

excessivo, nem aos vampiros para designar a atração exercida pelos cadáveres: a 

Psicanálise, e a literatura que, direta ou indiretamente, nela se inspira, tratam disto 

tudo em termos indisfarçados. Os temas da literatura fantástica se tornaram, 

literalmente, os mesmos temas das investigações psicológicas dos últimos 

cinquenta anos [i.e. desde 1920]. (TODOROV, 2010, p. 169) 

Todorov também explicita, em sua obra, que as funções tanto sociais como 

literárias de elementos sobrenaturais em textos literários servem como uma 

―quebra‖, ou transgressão, dentro de um sistema de regras pré-estabelecidas. 

Alinhado com a sua afirmação, propomos o estudo do caráter transgressor do 

realismo fantástico como uma abordagem possível para a análise da obra de Lewis 

Carroll, Alice no país das maravilhas, e de duas adaptações fílmicas dessa obra 

feitas por Jan Švankmajer (1988) e Tim Burton (2010). 

Não foi surpresa constatarmos a importância dada por Rosemary Jackson 

ao estudo crítico do fantástico no período pós-romântico, elaborado por Todorov 

logo no primeiro capítulo de seu livro Fantasy: The Literature of Subversion 

(Fantasia: A literatura da subversão). Ela afirma que o valor da obra de Todorov é 

inestimável, pois esta ―encoraja um engajamento crítico sério para uma forma de 
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literatura que havia sido rejeitada por ter sido considerada um tanto frívola ou tola‖ 

(JACKSON, 1981, p. 3).4 Por outro lado, outras considerações feitas por Jackson 

sobre o livro de Todorov são muito surpreendentes. Ela afirma que Todorov repudia 

a teoria freudiana como sendo inadequada ou irrelevante para uma abordagem do 

fantástico. Em seguida, ela diz que considera esse repúdio ―a maior omissão (blind 

spot) do livro dele‖, acusando-o de ―negligenciar‖ assuntos de caráter político ou 

ideológico. Em primeiro lugar, é preciso frisar que Todorov reiteradamente discursa 

sobre a importância da obra de Freud, citando não somente ensaios sobre a 

psicanálise, mas inclusive o ensaio ―Das Unheimliche‖, sobre o insólito, que Todorov 

(2010) afirma demonstrar ―o caráter duplo da investigação psicanalítica. É como se a 

psicanálise pudesse ser ao mesmo tempo uma ciência de estruturas e uma técnica 

de interpretação‖ (p. 158). Em segundo lugar, a utilização do termo ―negligência‖ 

parece equivocada.  Ao invés de apelar para um termo tão negativo, Jackson 

poderia ter contemplado a necessidade que cada estudioso tem evidentemente de 

delimitar o enfoque e o escopo de sua obra. Parece-nos que Todorov se preocupou 

justamente em trazer uma certa ―credibilidade‖ para o estudo do fantástico como 

gênero, como afirma Jackson. Se Todorov não analisou o fantástico a partir da 

psicanálise, isso não significa que a sua abordagem refuta Freud, mas demonstra 

uma certa progressão cronológica do desenvolvimento do fantástico como gênero, 

até a introdução da investigação psicanalítica proposta por Freud, dimensionando 

assim o escopo do seu estudo. 

                                                 
4
 Todas as traduções de obras que não possuem tradução publicada em português são de minha 

autoria. Nestes casos, reproduzimos as citações em inglês em nota de rodapé. 
―[..] encouraging serious critical engagement with a form of literature which had been dismissed as 
being rather frivolous or foolish.‖ 
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A obra de Jackson foi lançada oito anos após The Fantastic, e, de 

fato, complementa de muitas maneiras a obra de Todorov. Jackson afirma 

que o texto do teórico búlgaro se alinha com a crítica estruturalista ao limitar-

se a analisar a forma e os efeitos do texto, mesmo reconhecendo a 

importância da análise per se. Ela objetiva estender a investigação de 

Todorov da poética para a política do fantástico, pois afirma que o seu 

predecessor não relacionou a forma dos textos literários à cultura 

(JACKSON, 1981, p. 3). Jackson também argumenta que pretende enfocar o 

inconsciente, pois, para ela, o fantástico aborda elementos do inconsciente 

que precisam ser estudados para identificar a significância da obra. Ela 

afirma que   

É no inconsciente que as estruturas sociais e ‗normas‘ são reproduzidas e mantidas 

dentro de nós, e é somente redirecionando a nossa atenção para esta área que 

podemos começar a perceber as maneiras através das quais as relações entre a 

sociedade e o indivíduo são estabelecidas. (JACKSON, 1981, p. 6)5 

Ainda de acordo com Jackson, o fantástico teria subvertido a visão secular e 

unitária do romance, pois o elemento fantástico introduz ―confusão e alternativas; no 

século XIX, isso representava uma oposição à ideologia burguesa defendida pelo 

romance ‗realista‘‖ (JACKSON, 1981, p. 35).6 Todorov, ao invés de falar de 

confusão, define a primeira condição para o fantástico como sendo a hesitação 

causada no leitor entre explicar um fenômeno através de causas naturais ou 

sobrenaturais (mesmo que essa hesitação não seja representada na obra). Além 

                                                 
5
 ―For it is in the unconscious that social structures and ‗norms‘ are reproduced and sustained within 

us, and only by redirecting attention to this area can we begin to perceive the ways in which the 
relations between society and the individual are fixed.‖ 
6
 ―[...] the fantastic introduces confusion and alternatives; in the nineteenth century this meant an 

opposition to bourgeois ideology upheld through the ‗realistic‘ novel.‖ 
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dessa hesitação, para Todorov era preciso que houvesse um tipo de leitura que não 

fosse nem poética nem alegórica. Ele estabelece a sua definição do gênero 

fantástico como sendo um gênero que atenda a três condições, ou seja: 

Este [o fantástico] exige que três condições sejam preenchidas. Primeiro, é preciso 

que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens como um 

mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação 

sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta hesitação pode ser 

igualmente experimentada por uma personagem; desta forma o papel do leitor é, 

por assim dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação 

encontra-se representada, torna-se um dos temas da obra; no caso de uma leitura 

ingênua, o leitor real se identifica com a personagem. Enfim, é importante que o 

leitor adote uma certa atitude para com o texto: ele recusará tanto a interpretação 

alegórica quanto a interpretação ‗poética‘. Estas três exigências não têm valor igual. 

A primeira e a terceira constituem verdadeiramente o gênero; a segunda pode não 

ser satisfeita. Entretanto, a maior parte dos exemplos preenchem as três condições. 

(TODOROV, 2010, p. 38-39) 

Todorov (2010) propõe que o fantástico parece estar localizado na fronteira 

entre o maravilhoso e o insólito ao invés de constituir um gênero autônomo, uma 

observação confirmada pelo romance gótico, que representa um dos maiores 

expoentes da literatura sobrenatural. Todorov explica que na literatura gótica 

podemos distinguir duas tendências: ―‗o sobrenatural explicado‘ (que seria o insólito) 

e ‗o sobrenatural aceito‘ (que representaria o maravilhoso)‖ (p. 48).  

Posteriormente explica que é mais difícil definir a oposição entre o fantástico 

e poesia/alegoria do que estabelecer a relação entre o fantástico e 

insólito/maravilhoso, por vários motivos. Em primeiro lugar, o gênero que se opõe à 

poesia de um lado, e à alegoria do outro, não é somente o fantástico, mas sim, em 

cada caso, um grupo mais abrangente do qual o fantástico faz parte. Em segundo 

lugar, a poesia e a alegoria não se encontram em oposição uma a outra, como no 
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caso do insólito e do maravilhoso. Tanto a poesia como a alegoria se encontram em 

oposição a outro gênero, no qual o fantástico representa apenas uma subdivisão. 

Portanto, Todorov analisa as duas oposições separadamente, começando com a 

oposição entre a poesia e a ficção.  

Todorov (2010) retoma um pressuposto feito por ele no início de seu texto, 

de que ―qualquer oposição entre dois gêneros deve repousar numa propriedade 

estrutural da obra literária‖ (p. 66). Para ele, a propriedade em questão – na 

oposição entre a poesia e a ficção – remete-se à própria natureza do discurso, em 

termos de sua representatividade (ou não). Todorov atesta que: 

É preciso manejar com precaução o termo ‗representativo‘. A literatura não é 

representativa, no sentido em que certas frases do discurso cotidiano podem sê-lo, 

pois ela não se refere (no sentido preciso da palavra) a nada que lhe seja exterior. 

Os acontecimentos narrados por um texto literário são ‗acontecimentos‘ literários e, 

do mesmo modo que as personagens, interiores ao texto. Mas, recusar por isso à 

literatura qualquer caráter representativo, é confundir a referência com o referente, 

a aptidão para denotar os objetos com os próprios objetos. E ainda, o caráter 

representativo comanda uma parte da literatura, a que é cômodo designar pelo 

nome de ficção, enquanto que a poesia recusa esta aptidão para evocar e 

representar. [...] Esta oposição, como a maior parte das que se encontram em 

literatura, não é da ordem do tudo ou nada, mas antes de grau. A poesia comporta, 

também ela, elementos representativos; e a ficção, propriedades que tornam o texto 

opaco, não transitivo. Mas nem por isso a oposição deixa de existir. (TODOROV, 

2010, p. 66- 67) 

Todorov elabora, em seguida, porque uma leitura poética pode representar 

um perigo para o gênero fantástico: 

Se, lendo um texto, recusamos qualquer representação e consideramos cada frase 

como pura combinação semântica, o fantástico não poderá aparecer; este exige 

recordarmos uma reação aos acontecimentos tais quais se produzem no mundo 

evocado [...] Resumindo, o fantástico implica ficção. (TODOROV, 2010, p. 68) 
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Todorov (2010) apresenta um paradoxo da linguagem literária: ―é 

precisamente quando as palavras são empregadas em sentido figurado que 

devemos tomá-las literalmente‖ (p. 69). Assim, ele introduz colocações sobre a outra 

oposição que propôs analisar, ou seja, a oposição entre o sentido alegórico e literal. 

Ele aponta para dois significados diferentes do termo ―literal‖: um significado sendo 

oposto ao referencial, descritivo, e representativo, e, no outro caso, o significado 

literal em oposição ao significado figurativo, o que nos interessa no estudo de 

alegorias. As definições de alegoria apresentadas por Todorov vão desde uma 

definição ―moderna‖ e mais abrangente, encontrada no livro Allegory de Angus 

Fletcher: ―A alegoria diz uma coisa e significa outra diferente‖ (p. 69), até uma 

definição antiga dada por Quintiliano, ―uma metáfora contínua se desenvolve em 

uma alegoria‖ (p. 70). Conclui que a alegoria ―implica na existência de pelo menos 

dois sentidos para as mesmas palavras‖ e frisa que este duplo-sentido precisa ser 

―indicado na obra de maneira explícita‖, ou seja, não surgir somente da interpretação 

do leitor. Resumidamente, ele estabelece que duas condições essenciais para a 

existência do fantástico sejam a ficção e o significado ―literal‖ (ou seja, nem poética e 

nem alegórica) (p. 84). Antes de nos determos em uma análise de como Lewis 

Carroll utiliza alegorias com maestria, devemos analisar a sua abordagem do 

realismo fantástico, em termos de suas especificidades e o caráter transgressor 

expresso por Carroll através deste gênero. 

Lewis Carroll descreve o fantástico, no prefácio da obra Sylvie and Bruno 

Concluded (1893), como um de três modos relacionados com três tipos de estados 

mentais. Num estado mental ―normal‖, o homem perceberia o mundo ―real‖, num 

estado ―eerie‖, um mundo de ―transição‖ e em um estado de ―transe‖, um mundo 
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―imaginário‖ sem estar consciente do ambiente ―real‖ a sua volta (CARROLL, 1893, 

p. xiii). 

O fantástico estaria, para Carroll, entre o ―real‖ e o ―imaginário‖, alterando as 

relações entre os dois por sua ambiguidade. Jackson (1981) aponta que os meios de 

representação do realismo teriam se revelados ―problemáticos‖ em muitas fantasias, 

―de Carroll e Poe a Calvino‖ (p. 21). Isso teria levado esses escritores a utilizarem o 

discurso do maravilhoso que, segundo Jackson, Novalis descreveu como ―uma 

narrativa sem coerência, mas, outrossim, com associações, como sonhos... cheia de 

palavras, mas sem significado ou coerência... como fragmentos― (NOVALIS citado 

em JACKSON, 1981, p. 21). Jackson descreve os eventos como ―sonhar acordado‖ 

(waking dreams), nos quais os escritores tratariam dessa relação entre o ―real‖ e a 

sua representação (p. 37). 

Jackson afirma que: 

A relação do sujeito individual com o seu mundo, os outros, os objetos, deixa de ser 

conhecida e segura, e os problemas de apreensão (no duplo sentido de percepção 

e de medo) tornam-se centrais para o gênero fantástico moderno. (JACKSON, 

1981, p. 29)7  

 

Todorov, por sua vez, divide o conteúdo da literatura fantástica em dois 

grupos, o primeiro trata de temas do ―eu‖ e o segundo de temas ―do outro‖. As 

fantasias que compõem o primeiro grupo baseiam-se na relação do indivíduo com o 

mundo e a forma como constrói o seu mundo, por meio da sua percepção e 

interpretação. Mas a percepção enquanto ―visão‖ acaba se tornando uma relação 

difícil, pois a visão pode enganar o indivíduo. Jackson afirma que ―a equação do ‗eu‘ 

                                                 
7
 ―The relation ceases to be known or safe, and problems of apprehension (in the double sense of 

perceiving and of fearing) become central to the modern fantastic.‖ 
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com a visão acaba sendo uma relação nada confiável, até frequentemente fatal‖ 

(JACKSON, 1981, p. 50).8 

No entanto, Todorov (2010) lança uma hipótese quanto ―ao princípio gerador 

de todos os temas reunidos nesta primeira ramificação: a passagem do espírito à 

matéria tornou-se possível‖ (p. 122). Ele designa o princípio como sendo ―a 

problemática do limite entre matéria e espírito‖. Ele enumera vários temas 

fundamentais englobados neste princípio: ―uma causalidade particular, o 

pandeterminismo; a multiplicação da personalidade; a ruptura do limite entre sujeito 

e objeto; enfim, a transformação do tempo e do espaço‖ (p. 128). Ele fornece vários 

exemplos de como a ruptura dos limites entre matéria e espírito foi ou poderia ser 

interpretada. No século XIX, por exemplo, esta ruptura era frequentemente 

interpretada como a primeira condição da loucura. Em muitas obras literárias, ela é 

representada em experiências envolvendo o consumo de drogas. Todorov explica 

que, curiosamente, esta mesma ruptura é descrita por Piaget da seguinte forma: ―no 

início de sua evolução, a criança não distingue o mundo físico do mundo psíquico‖ 

(p. 124). Todorov frisa que esta definição representa um simulacro do adulto com 

relação à criança. Em seguida, ele discorre sobre o que ocorre de fato na literatura 

do fantástico: 

[...] o limite entre a matéria e espírito não é aí ignorado, como no pensamento 

mítico, por exemplo; ele permanece presente para fornecer o pretexto às 

transgressões incessantes. [...] Esta lei que encontramos na base de todas as 

deformações produzidas pelo fantástico no interior de nossa rede de temas, tem 

algumas conseqüências imediatas. Assim, aí se pode generalizar o fenômeno das 

metamorfoses e dizer que uma pessoa se multiplicará facilmente. Nós nos sentimos 

todos como várias pessoas: aqui a impressão se encarnará no plano da realidade 

                                                 
8
 ―[...] the equation of ‗I‘ with the seeing ‗eye‘ proves to be an untrustworthy, indeed frequently a fatal 

affair.‖ 
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física. [...] A multiplicação da personalidade, tomado ao pé da letra, é uma 

conseqüência imediata da passagem possível entre matéria e espírito: somos 

muitas pessoas mentalmente, em que nos transformamos fisicamente. (TODOROV, 

2010, p. 124) 

Jackson descreve sucintamente o segundo grupo de temas proposto por 

Todorov, que são estruturados em torno do ―outro‖. Ela explica que: 

[...] enquanto os temas do ‗eu‘ lidam com problemas da consciência, da visão e da 

percepção, os temas do outro (do ‗não eu‘) tratam de problemas gerados pelo 

desejo, pelo inconsciente. A relação do ‗eu‘ com o outro é mediado pelo desejo, e 

as narrativas do fantástico nesta categoria relatam muitas versões do desejo, 

geralmente em formas transgressivas. (JACKSON, 1981, p. 51)9 

Chiampi ilustra como as fronteiras entre os gêneros fantástico e realismo 

maravilhoso são tênues, ao relacionar traços comuns aos dois gêneros, tais como: 

a problematização da racionalidade, a crítica implícita à leitura romanesca 

tradicional, o jogo verbal para obter a credibilidade do leitor e, razão de freqüentes 

confusões da crítica literária, compartilham os mesmos motivos servidos pela 

tradição narrativa e cultural: aparições, demônios, metamorfoses, desarranjos da 

causalidade, do espaço e do tempo, etc. (CHIAMPI, 2008, p. 52-53)  

Gostaríamos de apontar alguns aspectos fundamentais da definição do 

fantástico apresentados por Chiampi: 

O ponto chave para a definição do fantástico é dado pelo princípio psicológico que 

lhe garante a percepção do estético: a fantasticidade é, fundamentalmente, um 

modo de produzir no leitor uma inquietação física (medo e variantes), através de 

uma inquietação intelectual (dúvida). A simplicidade dessa fórmula não pretende 

escamotear as dificuldades de definição de um gênero transcultural e trans-

                                                 
9
 ―Whereas themes of the self, the ‗I‘, deal with problems of consciousness, of vision and perception, 

themes of the other, the ‗not-I‘, deal with problems generated by desire, by the unconscious. The 
relation of self to other is mediated through desire, and fantastic narratives in this category tell of 
various versions of that desire, usually in transgressive forms.‖ 
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histórico, fazendo da psicologia do leitor (extratextual, subjetiva) sua condição 

estruturante. O medo é entendido aqui em acepção intratextual, ou seja, como um 

efeito discursivo (um modo de...) elaborado pelo narrador, a partir de um 

acontecimento de duplo referencial (natural e sobrenatural). (CHIAMPI, 2008, p. 53) 

É possível estabelecer pontos em que os conceitos apresentados por 

Chiampi se alinham com conceitos de Todorov já discutidos no presente trabalho. 

Em primeiro lugar, ambos falam de um acontecimento de duplo referencial. Em 

segundo lugar, ambos estudam o efeito que esse duplo referencial produz no leitor: 

para Chiampi, uma inquietação intelectual e física, enquanto para Todorov, uma 

hesitação. 

Chiampi (2008) afirma que ―Todorov também aborda o problema da função 

social do fantástico, através de sua liberdade de tratamento dos temas condenados 

pela censura institucionalizada‖ (p. 67), uma conclusão que contraria, pelo menos 

em parte, a afirmação explicitada por Jackson10 de que Todorov não levara em 

consideração as implicações sociais e políticas das formas literárias. Todorov atesta 

que: 

Vê-se enfim em que coincidem a função social e a função literária do sobrenatural: 

trata-se nesta como naquela de uma transgressão da lei. Quer seja no interior da 

vida social ou da narrativa, a intervenção do elemento sobrenatural constitui sempre 

uma ruptura no sistema de regras preestabelecidas e nela encontra justificação. 

(TODOROV, 2010, p. 174) 

Chiampi (2008) esclarece que a transgressão que ―não dissolve a oposição 

das duas lógicas serve para tornar a lei mais sensível‖ (p. 68) e acrescenta: 

A liberdade de tratar os temas não aceitos pela literatura oficial não conleva 

necessariamente uma mutação ideológica. Por trás da aparência de contracultura 

                                                 
10

 A esse respeito, ver argumentação da p. 09.  
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ou da recusa da legalidade burguesa (jurídica, científica, moral) esconde-se uma 

posição conservadora que mantém vigentes os interditos dos deveres sociais. 

(CHIAMPI, 2008, p. 68) 

Para exibir uma natureza transgressora, concordamos que os interditos da 

sociedade vigente precisam ser contemplados. Chiampi (2008) contextualiza o 

momento histórico do aparecimento da literatura fantástica como sendo ao termo do 

Século das Luzes, momento este em que ―a conciliação religiosa dos discursos da 

natureza e da sobrenatureza‖ estava em conflito. Ela afirma que o relato fantástico 

antagonizava ―os verossímeis exclusivos (noção até então sustentada pela filosofia 

da era da representação)‖ (p. 69). Acrescenta que a relação antinômica específica 

dos verossímeis de ambos os discursos fez com que a ficção fantástica acolhesse ―o 

progressivo afastamento da Idéia, do centro de Sentido, com o qual o idealismo da 

doutrina cristã havia se comprometido‖ (p. 69-70), ou seja, o surgimento da literatura 

fantástica coincidiu com a laicização do pensamento teológico. 

Mas, ela aponta para outro fato extremamente relevante: que as ―mesmas 

referências históricas que deram impulso à sua fantasia são atualmente incapazes 

de provocar emoções no leitor‖ (p. 70). Chiampi refere-se à opinião de alguns 

analistas, inclusive Todorov, de que o ciclo da literatura fantástica se fechou no final 

do século XIX, quando a psicanálise usurpou os seus temas, conceito este que 

citamos para introduzir a nossa discussão sobre o gênero.  Ao fechar uma trajetória 

de citações teóricas, propomos uma discussão mais aprofundada do gênero 

realismo maravilhoso, para identificarmos quais elementos possam ter sido 

incorporados na análise do livro Alice de Lewis Carroll e das transposições 

intermidiáticas. 
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1.2 O FANTÁSTICO VERSUS OS CONTOS DE FADAS 

Gostaríamos de apresentar algumas diferenças fundamentais entre contos 

de fadas e a literatura fantástica apontadas por Nikolajeva, professora da 

Universidade de Cambridge11. Em seu ensaio ―Fairy Tale and Fantasy: From 

Archaic to Postmodern‖ (2003) encontramos várias distinções ontológicas, 

estruturais e epistemológicas que se aplicam à análise das narrativas de Carroll, 

Švankmajer e Burton. 

A primeira distinção apresentada é de que os contos de fadas têm suas 

raízes na sociedade e no pensamento arcaico, enquanto a fantasia é um produto 

dos tempos modernos. ―A literatura fantástica deve suas origens principalmente ao 

romantismo, em termos do interesse por folclore, da rejeição da visão de mundo 

racional anterior, e da idealização da criança‖ (NIKOLAJEVA, 2003, p. 138).12 Tanto 

Carroll quanto Švankmajer fazem questão de não compartilharem dessa idealização, 

como também optam por não manter uma postura condescendente, moralista, ou 

pedagógica com relação à criança. Nikolajeva aponta que a literatura fantástica 

perdeu o propósito inicialmente sagrado dos contos de fadas tradicionais e mescla 

elementos de muitos outros gêneros. Ela estabelece um paralelo com a teoria de 

Mikhail Bakhtin sobre o épico e o romance ao afirmar que ―o conto de fadas é um 

gênero totalmente evoluído e já estabelecido; a literatura fantástica é um gênero 

eclético em evolução‖ (NIKOLAJEVA, 2003, p. 139).13 

                                                 
11

 Maria Nikolajeva é autora de quinze livros e mais de 200 artigos publicados nas áreas de literatura 
infantil e teoria literária. Ela foi professora nessas áreas por vinte e cinco anos na Universidade de 
Estocolmo antes de se tornar professora na Universidade de Cambridge. 
12

 ―Fantasy literature owes its origins mostly to Romanticism with its interest in folk tradition, its 
rejection of the previous, rational-age view of the world, and its idealization of the child.‖   
13

 ―[...] the fairy tale is a fully evolved and accomplished genre; fantasy an eclectic genre under 
evolution.‖  
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Enquanto a autora aponta que a maioria dos estudiosos reconhece O 

Quebra-Nozes (1816), de Ernst Theodor Wilhelm Hoffman, como um trabalho 

pioneiro em fantasia, diz que a literatura fantástica se tornou uma forte tradição na 

Inglaterra na segunda parte do século XIX, devido às obras de Lewis Carroll, Charles 

Kingsley e George MacDonald.14  

De acordo ainda com a autora, ao desenvolvermos uma visão mais 

abrangente do mundo, podemos aceitar a possibilidade de um leque de fenômenos 

que aparecem na literatura fantástica, enumeradas como: ―mundos alternativos, o 

tempo não-linear, a percepção extra-sensorial, e, em geral, todos os tipos de 

eventos sobrenaturais que até agora não podem ser explicados pela ciência, mas 

que não estamos dispostos a atribuir à magia tradicional do conto de fadas‖ 

(NIKOLAJEVA, 2003, p. 140).15 Vale apontar que Charles Dodgson tinha grande 

interesse em fenômenos envolvendo a percepção extra-sensorial. 

Muitos contos fantásticos utilizam o mesmo sistema estabelecido por 

Vladimir Propp em Morphology of the Folk Tale (1968) de personagens do conto de 

fadas, mas, de acordo com Nikolajeva, a diferença entre o herói do conto de fadas e 

o protagonista de uma fantasia é que o segundo muitas vezes não possui as 

mesmas características heróicas, podendo estar com medo ou relutante em executar 

tarefas, e até fracassar. Podemos verificar esse medo nas protagonistas criadas por 

Carroll, Švankmajer e Burton, mesmo que não tenha sido verbalizado no filme do 

diretor tcheco. A autora também aponta que, ao contrário do que ocorre nos contos 

de fadas, a fantasia raramente termina com casamento ou coroação, mas muitas 

                                                 
14

 É interessante apontar que no filme Alice (2010) de Tim Burton (como também no roteiro de Linda 
Woolverton) o nome Charles Kingsley foi adotado para o pai da protagonista. 
15

 ―[...] alternative worlds, nonlinear time, extrasensory perception, and in general all kinds of 
supernatural events that so far cannot be explained in terms of science, but that we are not willing to 
ascribe to the traditional fairy-tale magic.‖  



20 
 
 
 
 

 

vezes com o desenvolvimento de uma maturidade espiritual. Ao apontar uma 

característica utilizada por Carroll na escolha de uma menina para ser a 

protagonista, Nikolajeva afirma que ―a fantasia permite muita liberdade e 

experimentação com a transgressão de gêneros‖ (p. 140).16 

A fantasia herdou o enredo básico dos contos de fadas: o herói sai de casa, 

encontra ajudantes e oponentes, passa por provações, executa uma tarefa, e 

retorna ao lar após ter conquistado alguma forma de riqueza. Nikolajeva aponta que 

há, não obstante, uma grande distinção nas formas pelas quais o conto de fadas e a 

fantasia constroem as suas relações de espaço e tempo. Ela cita Bakhtin, para quem 

―a construção particular de espaço e tempo em um texto literário, uma característica 

que se chama chronotope (uma unidade interdependente de espaço e tempo), é 

específico ao gênero, isto é, cada gênero tem seu próprio cronotopo‖ (NICOLAJEVA, 

2003, p. 141).17 A condição espaço-temporal dos contos de fadas remete às 

fórmulas do tipo ―era uma vez‖, que são mais míticas do que realistas. A literatura 

fantástica estabelece um deslocamento das personagens entre cronotopos. Nas 

narrativas sobre Alice de Carroll e Švankmajer, a protagonista começa na margem 

de um rio, um espaço e tempo realistas e é, posteriormente, transportada para um 

outro mundo, onde não há linearidade de tempo. Não há uma determinação 

temporal na narrativa de Carroll. No filme de Švankmajer, o relógio do Coelho 

Branco marca sempre 11h55, enquanto os diversos relógios no peito do Chapeleiro 

Maluco assinalam horários diferentes, portanto também é impossível determinar a 

passagem do tempo. As personagens da literatura fantástica voltam para um tempo 

linear no final das narrativas, às vezes sem que tenha passado tempo algum, ao 

                                                 
16

 ―Fantasy also allows much freedom and experimentation with gender transgression.‖  
17

 ―According to Mikhail Bakhtin, the particular construction of space and time in a literary text, a 
feature he calls chronotope (an interdependent unity of space and time), is genre specific, that is, each 
genre has its own unique chronotope.‖ 
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invés de ―viverem felizes para sempre‖ ou retornarem aos seus mundos após terem 

se passado muitos anos.    

Nikolajeva aponta que nas narrativas fantásticas há a presença de magia, ou 

alguma outra forma de eventos sobrenaturais, inseridos em um mundo que, por 

contraste, pode ser reconhecido como realista. O elemento mágico pode parecer 

igual àquele presente nos contos de fadas, mas o fato de estar ligado à realidade é 

um diferencial. Para ela e outros estudiosos, existem pelo menos duas 

interpretações possíveis para os eventos, a presença de magia, ou o uso da 

imaginação da protagonista, inclusive por meio de sonhos. Por sua vez, J.R.R. 

Tolkien estabeleceu uma relação entre a literatura fantástica e a ―suspensão da 

descrença‖.18 Em seu ensaio On Fairy-Stories (Sobre contos de fadas), ele elimina a 

possibilidade de Alice no país das maravilhas ser um conto de fadas, pois a heroína 

acorda, provando que todas as suas aventuras não passavam de um sonho 

(TOLKIEN, 1947, p. 5). Mas isso é questionável no final ambíguo do filme do diretor 

tcheco.  

Nikolajeva retoma a definição de Todorov do fantástico e a hesitação que 

esse gênero causa tanto na protagonista quanto no leitor. Ela frisa que incertezas e 

ambiguidades são traços característicos da literatura fantástica no pós-modernismo. 

Na narrativa de Carroll as fronteiras entre sonho e realidade ficam delineadas, mas 

na narrativa de Švankmajer essas fronteiras são borradas. Nikolajeva conclui o 

ensaio da seguinte forma ―Ao contrário da forma direta dos contos de fadas, a 

                                                 
18

 Esta expressão foi criada por Samuel Taylor Coleridge, no capítulo XIV de sua obra Biographia 
Literaria (1817) ao sugerir que, se um autor pudesse incutir ―interesse humano e um semblante de 
verdade‖ em um conto fantástico, o leitor suspenderia julgamento sobre o caráter implausível da 
narrativa.  
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literatura fantástica aceita mais do que uma realidade e mais do que uma verdade‖ 

(NIKOLAJEVA, 2003, p. 154).19
 As interpretações das histórias de Alice também. 

 
1.3 O REALISMO MARAVILHOSO 
 
 

Em O realismo maravilhoso, Chiampi (2008) inicia a sua abordagem do 

desenvolvimento do gênero na literatura hispano-americana demonstrando as 

contribuições e impasses conceituais de vários teóricos que impactaram a crítica 

literária na América Latina. A autora cita ―a tendência a amalgamar o realismo e a 

fantasia, estimulada por Kafka e Proust, que se manifesta em Borges e Mallea‖ (p. 

24), e conclui que isso se deve à convergência entre duas vertentes até então 

isoladas: a ficção realista, de origem colonial, e a ficção mágica, que remonta aos 

cronistas da Conquista. A autora inclui considerações feitas por Angel Flores e Luis 

Leal, afirmando que enquanto Flores ―fazia coincidir o realismo mágico com o que 

denominamos grosso modo ‗naturalização do irreal‘, relacionando-o com o modo 

kafkiano de tornar verossímeis os acontecimentos sobrenaturais‖ (p. 26), Luis Leal 

inverteu o percurso, refutando a orientação de Flores. Chiampi explana que Leal 

aceitou o ―mistério‖ da realidade, mas não refletiu sobre a complexidade da 

representação do real no plano da linguagem.  

Chiampi conclui que os impasses analíticos e conceituais provêm: 

1) da impertinência da abordagem fenomenológica que, vinculada às teorias 

pictóricas de Franz Roh, projetam a questão para fora do texto; 2) da compreensão 

inadequada das teses culturais de Carpentier, que desliza freqüentemente para o 

enfoque temático, obrigando o analista à tarefa inútil (literariamente falando) de 

definir o grau de representatividade do referente extratextual; 3) da confusão com a 

                                                 
19

 ―Contrary to the straightforwardness of fairy tales, fantasy accepts more than one reality and more 
than one truth.‖  
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literatura fantástica, que impede a delimitação de zonas discursivas distintas, acima 

das coincidências temáticas. (CHIAMPI, 2008, p. 28) 

São justamente as coincidências entre os gêneros fantástico e realismo 

maravilhoso, como também as suas especificidades, que objetivamos examinar. 

Enquanto o gênero fantástico exibe uma natureza transgressora e antinômica, o 

realismo maravilhoso hispano-americano apresentou, nas décadas de 1940 e 1950, 

uma ruptura com o discurso realista, ao ―experimentar outras soluções técnicas para 

constituir uma imagem plurivalente do real‖ (CHIAMPI, 2008, p. 21). Chiampi 

relaciona algumas das soluções formais mais frequentes: 

[...] a desintegração da lógica linear de consecução e de conseqüência do relato, 

através de cortes na cronologia fabular, da multiplicação e simultaneidade dos 

espaços da ação; caracterização polissêmica dos personagens e atenuação da 

qualificação diferencial do herói; maior dinamismo nas relações entre o narrador e o 

narratário, o relato e o discurso, através da diversidade das focalizações, da auto-

referencialidade e do questionamento da instância produtora da ficção. (CHIAMPI, 

2008, p. 21) 

A grande maioria destas soluções formais será examinada em nossa análise 

dos livros sobre Alice escritos por Carroll, Alice no país das maravilhas (1865) e 

Alice através do espelho (1871), entre elas a ruptura da consequência do relato e da 

unidade da fábula, como também a auto-referencialidade e questionamento da 

realidade e do maravilhoso.  

Em um primeiro momento, Chiampi (2008) explica que optou pelo termo 

―maravilhoso‖ ao invés de ―mágico‖ para denominar a nova modalidade da narrativa 

realista hispano-americana, devido às vantagens de ordem lexical, poética e 

histórica. Cumpre, então, examinar algumas possíveis definições lexicais. 

Maravilhoso pode ser o ―extraordinário‖, o ―insólito‖, que abrange uma diferença ―não 
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qualitativa, mas quantitativa com o humano: é um grau exagerado ou inabitual do 

humano‖ (p. 48). Nesta acepção, Chiampi frisa que o maravilhoso ―preserva algo do 

humano, em sua essência. A extraordinariedade se constitui da frequência ou 

densidade com que os fatos ou os objetos exorbitam as leis físicas e as normas 

humanas‖ (p. 48). Porém, em uma segunda acepção, a autora aponta que o 

maravilhoso pode diferir radicalmente do humano, por ser tudo o que ―é produzido 

pela intervenção dos seres sobrenaturais‖ (p. 48). Neste caso, os fatos ou objetos 

pertencem à outra esfera (não humana). Ela confessa não saber qual das acepções 

é a original, ao enfatizar que ―Essas possibilidades lexicais do termo maravilhoso 

permitem [...] ótima especulação teórica sobre a forma discursiva do realismo 

maravilhoso, como a análise estilística da retórica construída para estabelecer as 

‗passagens‘ de um significado a outro‖ (p. 49). 

Focando na passagem de um significado a outro, Chiampi (2008) apresenta 

um diagrama (reproduzido abaixo) para discutir o funcionamento da narrativa realista 

maravilhosa, onde a relação semântica é representada pelo modo como o referente 

extralinguístico é significado textualmente e a narrativa é formada por meio da 

codificação do referente extralinguístico em signo (Fig. 1). 

           signo 

                                                              

 

                                 emissor                                receptor 

 

                                                        referente 

                                                   extralinguístico 

 

Figura 1 - Esquema da comunicação narrativa (CHIAMPI, 2008, p. 51) 



25 
 
 
 
 

 

Chiampi (2008) começa a sua análise das relações pragmáticas com o pólo 

da recepção do signo para ―circunscrever os efeitos do texto realista maravilhoso‖ (p. 

52).  Retomando o conceito do medo como efeito discursivo do gênero fantástico, a 

autora acrescenta que ―o efeito psicológico produzido no discurso fantástico é o 

temor do não-sentido [...]. A leitura torna-se um exercício conflitual, não porque seja 

o insólito inquietante em si mesmo, mas porque conduz à neutralização da função 

referencial‖, ou seja: 

[...] os contrários convergem, mas não ao modo de harmônica convivência, posto 

que o seu equilíbrio aparente significa a angustiante fuga do sentido. Dito de outra 

forma, desestabiliza-se o sistema estável do leitor, questiona-se a hierarquia 

culturalizada entre o real e o irreal, sem que no seu lugar se reponha qualquer 

certeza metafísica, qualquer imanência de um estado extranatural. O fantástico 

contenta-se em fabricar hipóteses falsas (o seu ‗possível‘ é improvável), em 

desenhar a arbitrariedade da razão, em sacudir as convenções culturais, mas sem 

oferecer ao leitor, nada além da incerteza. A falácia das probabilidades externas e 

inadequadas, as explicações impossíveis – tanto no âmbito do mítico – se 

constroem sobre o artifício lúdico do verossímil textual, cujo projeto é evitar toda 

asserção, todo significado fixo. (CHIAMPI, 2008, p. 56) 

O efeito de estranhamento do leitor produzido pelo fantástico é contrastado 

com a recepção do realismo maravilhoso, ―que desaloja qualquer efeito emotivo de 

calafrio, medo ou terror sobre o evento insólito‖ colocando em seu lugar ―o 

encantamento como um efeito discursivo pertinente à interpretação não antitética 

dos componentes diegéticos‖ (p. 59). Os objetos, seres, ou eventos que ―no 

fantástico exigem a projeção lúdica de duas possibilidades externas e inatingíveis de 

explicação, são no realismo maravilhoso destituídos de mistério‖ (p. 59), ou seja, 

―possuem probabilidade interna, tem causalidade no próprio âmbito da diégese [sic] 

e não apelam, portanto, à atividade de deciframento do leitor‖ (p. 59). 
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Chiampi (2008) afirma que existe um paralelo entre o efeito de 

encantamento (o discurso) e o relato no fantástico e no realismo maravilhoso, mas 

ela prefere substituir a ―constituição não-antitética dos acontecimentos‖ por 

―componentes diegéticos‖ para o segundo termo da relação no realismo 

maravilhoso, para ampliar ―a correlação subseqüente entre o aspecto semântico 

(fusão natureza/sobrenatureza) e o aspecto sintático (causalidade interna) do texto 

narrativo‖ (p. 59). O efeito discursivo no fantástico mostra-se mais limitado, pois 

exige uma ―estrita intelecção alternativa do acontecimento‖. Já o efeito discursivo no 

realismo maravilhoso abrange a unidade narrativo-descritiva do texto, ou seja, pode 

incluir, além da história, descrições de objetos e seres.  

Uma característica do maravilhoso pode ser contrastada com o gênero 

fantástico. No maravilhoso não existe nada impossível, e nada causa um 

―escândalo‖ com relação à razão, como explica Chiampi: 

Assim, enquanto na narrativa realista, a causalidade é explícita (isto é: há 

continuidade entre causa e efeito) e na fantástica ela é questionada (comparece 

pela falsificação das hipóteses explicativas), na narrativa maravilhosa, ela é 

simplesmente ausente: tudo pode acontecer, sem que se justifique ou se remeta 

aos realia.  O realismo maravilhoso, ao contrário, não foge aos realia pela 

indeterminação espaço-temporal [...]; tampouco explicita ou questiona a 

causalidade para eliminá-la. À diferença do maravilhoso, ela é restabelecida e à 

diferença do fantástico, ela é não-conflitiva, mas à diferença do realismo não é 

explícita, mas difusa. O regime causal do realismo maravilhoso é ditado pela 

descontinuidade entre causa e efeito (no espaço, no tempo, na ordem de 

grandeza). [...] Essas diferenças impedem que no realismo maravilhoso, o prodígio 

meramente substitua o real. A questão consiste em apresentar o real, a norma, o 

‗verossímil romanesco‘, para facultar ao discurso a sua legibilidade como 

sobrenatural. [...] Neste processo, nesta ‗retórica de passagem‘, suspende-se a 

dúvida, a fim de evitar a contradição entre os elementos da natureza e da 

sobrenatureza. O efeito de encantamento do leitor é provocado pela percepção da 
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contigüidade entre as esferas do real e do irreal – pela revelação de uma 

causalidade onipresente, por mais velada e difusa que esteja. [...] O encantamento 

[...] é conceitual; é sério e revisionista da perda da imagem do mundo que o 

fantástico atestava. [...] Neste resgate de uma imagem orgânica do mundo, o 

realismo maravilhoso contesta a disjunção dos elementos contraditórios ou a 

irredutibilidade da oposição entre o real e o irreal. A vacilação, expressada pela 

modalização (‗me parece que...‘) – e largamente praticada pelo narrador ou 

personagens fantásticos –, não se inclui entre os seus traços discursivos. 

(CHIAMPI, 2008, p. 60-61)  

Em seguida, o segundo pólo no conjunto das relações pragmáticas é 

abordado: o da enunciação, ou seja, a relação orientada do emissor para o signo. 

Chiampi (2008) divide a atividade do narrador em foco narrativo e voz, o primeiro 

representando a relação entre o narrador e a história e a última enfocando não o 

enunciado, mas o próprio ato da enunciação, alinhando-se à distinção feita por 

Gérard Genette (1972) entre foco e voz. Ela aponta essa diferença como sendo um 

―traço capital do realismo maravilhoso no plano da enunciação: a função do narrador 

constitui a sua performance como voz, através do questionamento da sua 

performance como foco‖ (p. 72). Ela explica que, no realismo maravilhoso, a 

superação das técnicas de ocultamento do narrador se caracteriza pela auto-

referencialidade dos mecanismos da enunciação e pela explicitação do metatexto.  

Chiampi cita uma oposição apresentada por Genette entre o modo mimético e o 

modo diegético (mostrar e contar), segundo a fórmula: Informação + Informador = C, 

o primeiro sendo definido por um máximo de informação e um mínimo de informador, 

enquanto o segundo apresentaria um mínimo de informação e um máximo de 

informador (p. 75). 

Chiampi (2008) relata os esforços do romance mundonovista de superar as 

limitações do naturalismo em termos de temas, mas lamenta que um esforço 
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equivalente não tenha se operado no plano do discurso. A autora frisa que ―uma 

coincidência entre o sujeito do enunciado e o sujeito da enunciação não traz em si 

mesma qualquer desvinculação dos mecanismos de disfarce do narrador‖ (p. 78). 

Ela conclui que o desmascaramento a que ela se refere só é possível através da 

―problematização que a voz opera sobre o ato de contar‖ (p. 79), retomando uma 

característica do realismo maravilhoso, a de questionar a sua performance da 

perspectiva para construir a sua performance da voz. A função da voz no realismo 

maravilhoso pode se colocar ao nível da metadiegese, ou seja, ―ao nível da narrativa 

que fala do relato primeiro‖, adotando mais um termo definido por Genette, porém 

modificando o seu significado para incluir ―todas as zonas do discurso que o 

narrador erige como um novo sistema de significação e a partir de um primeiro, sem 

que constitua [como na definição de Genette], necessariamente, um relato 

encaixado‖ (p. 79). 

 

1.4 ADAPTAÇÃO COMO RECRIAÇÃO 

Ao longo da evolução dos estudos intermidiáticos, a hierarquização de 

formas de arte, a iconofobia e a logofilia, apontadas como alguns dos preconceitos 

contra adaptações por Stam em seu artigo ―Teoria e prática da adaptação: da 

fidelidade à intextualidade‖ (2006), foram refutadas. O dialogismo de Mikhail Bakhtin 

e a teoria de intertextualidade de Kristeva, entre tantos outros estudos, lançaram 

nova luz sobre as intermináveis permutações entre textos. Stam cita outro 

desenvolvimento que impactou a análise de adaptações: 

A semiótica estruturalista das décadas de 1960 e 1970 tratava todas as práticas de 

significação como sistemas compartilhados de sinais que produzem ―textos‖ dignos 
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do mesmo escrutínio cuidadoso dos textos literários, abolindo, desta forma, a 

hierarquia entre o romance e o filme. (STAM, 2006, p. 21) 

No mesmo artigo, Stam cita Bakhtin, Derrida e Foucault como alguns dos 

teóricos que contribuíram para uma progressiva desvalorização da ‗originalidade‘ 

artística. Frisa que ―O ‗original‘ sempre se revela parcialmente ‗copiado‘ de algo 

anterior‖ (STAM, 2006, p. 22), argumentando ―Já que as palavras, incluindo as 

palavras literárias, sempre vêm ‗da boca de outrem‘, a criação artística nunca é ex- 

nihilo, mas sim baseada em textos antecedentes‖ (p. 23), conclusões que encontram 

um paralelo na frase de Walter Benjamin ―contar histórias é sempre a arte de repetir 

histórias‖ (BENJAMIN citado em HUTCHEON, 2011, p. 22).  

Em relação ao corpus de nossa pesquisa, o critério da ―fidelidade‖ não se 

aplica por contrariar a natureza polissêmica do texto de Carroll e das recriações 

fílmicas abordadas. Como argumenta Anna Stegh Camati: 

[...] após o advento das teorias da recepção, fica difícil falar em fidelidade, uma vez 

que para isso deveríamos pressupor uma leitura única e correta para o texto 

literário, cabendo ao adaptador descobrir o verdadeiro sentido do texto e transferi-lo 

para uma nova linguagem e um novo veículo. Essa visão nega a própria natureza 

do texto literário, ou seja, a possibilidade de suscitar interpretações diversas e 

ganhar novos sentidos com o passar do tempo em função da mudança do Zeitgeist 

e das circunstâncias. (CAMATI, 2009, p. 293) 

Linda Hutcheon também ressalta a importância da teorização semiótica e 

pós-estruturalista francesa de intertextualidade para ―desafiar as noções pós-

românticas de originalidade, exclusividade e autonomia‖ (HUTCHEON, 2011, p. 45-

46). 

Os estudos culturais ―nivelaram‖ diferentes produções culturais e a teoria da 

recepção reafirmou o respeito pela adaptação como um texto moldado pela história 
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e inserido em um contexto social. Entre os cinco tipos de relações transtextuais, 

estabelecidos por Gérard Genette em Palimpsestos (1982), Stam aponta a 

―hipertextualidade‖ como o ―tipo de relação mais claramente relevante para a 

‗adaptação‘‖ (STAM, 2006, p. 33). Tanto o romance de Carroll Alice no país das 

maravilhas (1865) quanto as duas adaptações fílmicas, Alice (1988) de Švankmajer 

e Alice in Wonderland (2010) de Woolverton /Burton, apresentam diversos exemplos 

de intertextualidade, especialmente alusões a outros textos. Essas duas adaptações 

também podem ser entendidas como metatextos da obra de Carroll, por 

estabelecerem uma leitura crítica da obra anterior. As adaptações cinematográficas 

funcionam como hipertextos derivados não só do hipotexto principal, o romance, 

mas também de hipotextos que incluem adaptações anteriores e, por sua vez, esses 

hipertextos poderão servir de hipotextos para novas adaptações. Ademais, Stam 

afirma que a própria hipertextualidade garante prestígio ao ―original‖, ao mesmo 

tempo em que ―reflete a vitalidade de artes que incessantemente inventam novos 

circuitos de significados a partir de formas mais antigas‖ (p. 35).  

O teórico elucida que a narratologia do cinema utiliza três das principais 

categorias de Genette de análise do tempo do romance: a ordem (linear ou não), a 

duração, e a frequência. A não-linearidade é visível no filme de 2010, tanto nos 

momentos em que o Chapeleiro visualiza a destruição da aldeia do seu clã em 

analepses externas (i.e., eventos anteriores ao começo da narrativa principal), como 

na realização de Alice de uma visita anterior a Underland. O filme de Švankmajer 

trabalha com uma indeterminação temporal muito parecida com aquela que consta 

no romance de Carroll, mas faz uso de repetições singularmente ligadas à própria 

percepção de mundo do diretor tcheco. 
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A abordagem da narratologia comparativa, mesmo limitando o seu enfoque à 

aspectos formais, levanta questões que analisamos em nossa pesquisa, tanto com 

relação às mudanças em eventos, personagens e materiais, quanto às possíveis 

razões para tais acréscimos ou eliminações. Embora o critério de ―fidelidade‖ não 

esteja em pauta, Stam conclui que a existência de um grande número de 

adaptações de uma obra, ao mesmo tempo em que alivia a pressão de ―fidelidade‖, 

também imprime uma necessidade maior de inovação. Muitos adaptadores tentam 

deixar a adaptação ―mais ‗sincronizada‘ com os discursos contemporâneos‖ (STAM, 

2006, p. 43), mas uma ―adequação estética às tendências dominantes‖ (p. 45) 

poderá restringir a criatividade. Stam conclui: 

Já que as adaptações fazem malabarismos entre múltiplas culturas e múltiplas 

temporalidades, elas se tornam um tipo de barômetro das tendências discursivas 

em voga no momento da produção. Cada recriação de um romance para o cinema 

desmascara facetas não apenas do romance e seu período e cultura de origem, 

mas também do momento e da cultura da adaptação.[...] A adaptação, nesse 

sentido, é um trabalho de reacentuação, pelo qual uma obra que serve como fonte 

é reinterpretada através de novas lentes e discursos. Cada lente, ao revelar 

aspectos do texto fonte em questão, também revela algo sobre os discursos 

existentes no momento da reacentuação. Ao revelar os prismas e discursos através 

dos quais o romance foi reimaginado, as adaptações fornecem aos próprios 

discursos um tipo objetivo de materialidade. (STAM, 2006, p. 48-49) 

Hutcheon, em seu livro Uma teoria da adaptação (2011), vislumbra a 

adaptação como um tipo de ―palimpsesto extensivo, e com frequência, ao mesmo 

tempo, uma transcodificação para um diferente conjunto de convenções‖ (p. 61). Ela 

analisa adaptações através de duas perspectivas diferentes, cada uma contendo 

uma estrutura triádica. A primeira define a adaptação como: (1) ―uma transposição 

declarada de uma ou mais obras reconhecíveis‖; (2) ―um ato criativo e interpretativo 
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de apropriação/recuperação‖; e (3) ―um engajamento intertextual extensivo com a 

obra adaptada‖ (HUTCHEON, 2011, p. 30). Todas essas definições alinham-se 

perfeitamente às adaptações de Woolverton/Burton e Švankmajer, que, por serem 

―revisões abertamente declaradas e extensivas de determinados textos‖ (p. 39), 

também poderiam ser consideradas ―traduções‖. 

Em seguida, a teórica canadense define o processo de adaptação como 

uma maneira de ―expandir o foco tradicional dos estudos de adaptação, centrados 

na especificidade midiática e nos estudos de caso comparativos‖, ao considerar 

adaptações como modos de engajamento que ―fazem as pessoas contar, mostrar ou 

interagir com as histórias‖ (HUTCHEON, 2011, p. 47). Ela refuta os conceitos de 

alguns teóricos que não estabelecem uma ―diferença significativa entre texto verbal e 

imagens visuais‖, afirmando que: ―A análise das diferenças entre os modos contar e 

mostrar, contudo, sugere justamente o contrário: cada modo, assim como cada 

mídia, tem sua própria especificidade [...]‖ (p. 49). 

Hutcheon também ressalta que as histórias ―não consistem somente dos 

meios materiais para sua transmissão (mídias) ou das regras que as estruturam 

(gêneros)‖, concluindo que há ―um contexto comunicativo mais amplo que deve ser 

considerado por qualquer teoria da adaptação‖ (HUTCHEON, 2011, p. 51-52). Ela 

frisa que: 

Esses modos de engajamento com as histórias nunca ocorrem no vácuo, é claro. 

Nós nos engajamos no tempo e no espaço, dentro de uma sociedade em específico 

e de uma cultura maior. Os contextos de criação e recepção são tanto materiais, 

públicos e econômicos quanto culturais, pessoais e estéticos. (HUTCHEON, 2011, 

p. 54) 
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Certos clichés, que ela denomina de ―truísmos teóricos‖, frequentemente 

encontrados na análise de recriações, são refutados por Hutcheon (2011, p. 85). O 

primeiro é de que o modo contar (especialmente ficção em prosa) seria o único 

modo de engajamento com ―a flexibilidade necessária para dar tanto proximidade 

como distância ao ponto de vista‖ (p. 86). Nesse sentido, ela concorda com Stam, 

que argumenta: ―Numa mídia variada, tudo pode transmitir o ponto de vista: o ângulo 

da câmera, a distância focal, a música, a mise-en-scène, a performance ou o 

figurino‖ (STAM citado por Hutcheon, 2011, p. 89). 

O segundo clichê refere-se à suposta capacidade da linguagem 

(especialmente da ficção literária) de ―conceber a interioridade com maior precisão‖, 

enquanto as artes performativas se adequariam mais à ―representação da 

exterioridade‖ (HUTCHEON, 2011, p. 90). A crítica rebate que ―é possível criar 

correlativos visuais e auditivos para eventos interiores‖, apontando que o cinema 

dispõe de muitas técnicas que os textos verbais não têm, entre eles closes, lentes 

distorcidas e iluminação. Ela aponta que os poetas dadaístas e surrealistas 

consideravam o filme um modo privilegiado de expressar o inconsciente, e 

acrescenta que o cinema já criou as suas próprias convenções visuais e auditivas 

para os estados de sonho, um tema que analisaremos no terceiro capítulo. 

Outro clichê está ligado à noção (equivocada) de ficção em prosa ser o único 

modo de engajamento capaz de invadir o passado ou o futuro, enquanto que ―a 

câmera, assim como o palco, mantém uma relação estreita com a presença e o 

imediatismo‖ (HUTCHEON, 2011, p. 99). A autora reconhece que ―o imediatismo 

visual e auditivo das mídias performativas pode, de fato, criar a sensação de um 

presente contínuo‖ (p. 104), mas compreende que a questão da representação do 

tempo é complexa nas transposições, cada qual com as suas especificidades 
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midiáticas. Ela elenca muitas técnicas capazes de alterar o tempo no cinema: 

flashbacks, flashforwards, a fusão de imagens (filmic dissolve), a fusão de tempo 

(time-lapse dissolve), leitmotifs visuais e auditivos, que podem sugerir o passado 

através da memória, o próprio figurino, e até cenas artificialmente envelhecidas (p. 

100). O diretor, editor e operador de câmera constroem não só as relações entre 

sons e imagens, mas também entre tempos e espaços nos textos fílmicos.  

Outro truísmo abordado envolve a conjecturada incapacidade de ―traduzir‖ 

elementos como a ambiguidade, ironia, símbolos, metáforas, silêncios e ausências 

pelos modos mostrar ou interagir, os quais só poderiam ser representados no modo 

contar (na linguagem). Hutcheon demonstra que embora ―ausências e silêncios nas 

narrativas em prosa são quase invariavelmente transformados em presenças nas 

mídias performativas‖ (p. 110), alternativas como as recusas de encenar ou 

verbalizar, podem criar ambiguidade e complexidade. Lacunas narrativas em 

adaptações podem ser preenchidas por receptores de forma análoga ao mesmo 

processo por leitores de texto literários, conforme teorizado por Wolfgang Iser.  

No caso da obra Alice no país das maravilhas, muitos receptores contam 

com ―uma memória cultural‖ da obra, mesmo não a conhecendo de primeira mão. 

Esse não foi o caso de Švankmajer, Woolverton ou Burton que, para serem 

adaptadores, precisaram ser intérpretes para depois serem criadores. Nessa linha 

de raciocínio, Hutcheon esclarece que ―Para que uma adaptação seja bem-sucedida 

em si mesma, ela deve satisfazer tanto o público conhecedor quanto o 

desconhecedor‖ (HUTCHEON, 2011, p. 166). Ela concede que é mais fácil para o 

adaptador criar uma relação com um público que ―não sente afeição ou nostalgia em 

excesso pelo texto adaptado‖, pois ―as adaptações conhecidas obviamente 
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funcionam de modo semelhante aos gêneros, elas alimentam a expectativa do 

público‖ (p. 167).  

Švankmajer considera a narrativa produzida por Carroll sobre Alice um 

marco na civilização ocidental, mas nem por isso pretendia replicar a narrativa em 

seu filme, que ele define como uma Alice fermentada com as suas próprias 

experiências de infância. Já Tim Burton se interessou em produzir a sua adaptação, 

pelo menos em parte, por sentir uma falta de profundidade nas adaptações 

anteriores que ele vira em sua infância. O hipotexto de Carroll não somente 

influenciou a infância de toda uma época, mas, através da capacidade de 

permutação e evolução, continuou a influenciar muitas outras gerações, também 

pelos inúmeros hipertextos que gerou. Hutcheon cita uma alegação de Millicent 

Marcus de que ―o processo adaptativo é a soma de encontros entre culturas 

institucionais, sistemas de significação e motivações pessoais‖ (MARCUS citado em 

HUTCHEON, 2011, p. 149). A seguir, examinaremos algumas das motivações 

pessoais que levaram Carroll a efetuar transgressões na criação de seu texto, para 

depois analisar os conteúdos transgressores de Švankmajer, Woolverton e Burton 

nos hipertextos que resultaram dessa obra canônica. 
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2 ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS (1865), DE LEWIS CARROLL    

 

2.1 O HOMEM: O PENDOR SUBVERSIVO DE CHARLES DODGSON 

 

Em Lewis Carroll: uma biografia (1998), Morton Cohen comenta sobre uma 

oposição invariavelmente utilizada por Carroll, que envolve figuras que representam 

autoridade e outras que demonstram uma atitude de transgressão: 

Em todas as obras criativas de Charles, encontramos dois tipos ficcionais opostos: 

de um lado, as figuras autoritárias, violentas, insensíveis, como o pai, o rei, a 

rainha, a duquesa e a lagarta; do outro, as figuras inocentes, incompreendidas, 

perplexas, maltratadas e excluídas. [...] Embora Charles retrate uma série de 

personagens masculinos benevolentes e inócuos, as figuras autocráticas que fazem 

o papel de vilãs em suas obras carregam uma mensagem clara. Muitas vezes, 

essas figuras autoritárias apareceram como monstros e, no final, são 

invariavelmente derrotadas ou subjugadas. A fórmula permite a Charles livrar-se do 

pai – pelo menos no universo ficcional – rebelar-se figurativamente e afirmar sua 

própria autoridade. (COHEN, 1995, p.396 -398) 

A própria vida de Carroll (Charles Lutwidge Dodgson) já mostra os primeiros 

sinais de transgressão. A relação com o seu pai, o reverendo Charles Dodgson, é a 

primeira a ser examinada. Cohen afirma que nem as cartas, nem o diário de Carroll 

revelam qualquer ―conflito declarado entre pai e filho [...] Há que se reconhecer que 

não seria próprio da natureza de Charles [Carroll], nem de nenhum vitoriano de sua 

classe, alardear eventuais diferenças desagradáveis com o pai‖ (COHEN, 1995, p. 

398). 

Mesmo sem provas concretas sobre desavenças entre os dois, Cohen 

examina as diferenças entre pai e filho que muito provavelmente levaram a conflitos 

entre Carroll e seu pai: 
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O pai era um homem forte, cheio de saúde. [...] Conquistou a dupla nota máxima 

com distinção em Oxford, adotou um rebanho para pastorear, tornou-se um teólogo 

conceituado e com voz na Igreja, um pregador cujos sermões eram dignos de 

serem publicados e conservados, tornou-se capelão examinador de um bispo, 

cônego e arquidiácono. Era um homem que parecia não hesitar nunca, quer em 

suas opiniões quer em seus atos, que se casou jovem e gerou 11 filhos. O filho, por 

sua vez, trazia desde menino uma surdez no ouvido direito, gaguejava, não tinha 

vigor, era tímido e, às vezes, recluso, obteve somente uma nota máxima com 

distinção em Oxford, ordenou-se apenas diácono, e não sacerdote, não quis uma 

paróquia para si, publicava obras de matemática – e histórias para crianças – em 

vez de livros religiosos, não se casou e buscava a companhia de meninas. 

(COHEN, 1995, p. 399-400)20 

Propomos analisar a natureza transgressora das ações de Carroll e de suas 

crenças, com relação às do seu pai e de outros membros da sociedade vitoriana 

para, em seguida, examinar subversões efetuadas em sua produção literária, mais 

especificamente, nos livros sobre Alice.  

Cohen (1995) explicita a postura de desaprovação de Carroll com relação à 

pompa e aos rituais da alta Igreja da qual o seu pai era representante. É preciso 

lembrar que houve um duplo cisma na Inglaterra durante a infância de Carroll: entre 

o governo e a Igreja, como também dentro da própria Igreja, conhecido como o 

Movimento Oxford, iniciado pelos tractarianos. Para o reverendo Dodgson, ―a fonte 

de autoridade residia única e exclusivamente no passado‖ (p. 408). Cohen afirma 

que boa parte das crenças de Carroll ―coincidia com o dogma dos tractarianos, mas 

havia outra parte que diferiam em pontos fundamentais‖ (p. 412), entre os quais 

                                                 
20

 Em sua biografia sobre Carroll, Cohen (1995) faz conjecturas sobre o que o pai pensaria das 
escolhas do filho e sobre como o filho poderia ter ―semeado um sentimento de inadequação‖ diante 
dos feitos do pai. Vale apontar que entre os feitos do pai está uma tradução vultosa das obras de 
Tertuliano, um pagão que teria se convertido ao cristianismo e pregava uma rigorosa disciplina 
pessoal. 
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enumera o fato de Carroll rejeitar a exclusão dos não cristãos da salvação, e de 

considerar os homens dotados de livre arbítrio até para se oporem à vontade do 

criador. 

Carroll identificava-se com o liberalismo religioso de Alfred Tennyson, o seu 

poeta preferido, como também com as ideias de um grande amigo do poeta, 

Frederick Denison Maurice, tido como líder do liberalismo da Broad Church. Maurice, 

por sua vez, encontrou em Samuel Taylor Coleridge uma crença em um Deus 

pessoal. Cohen (1995) esclarece que Carroll, por sua vez, encontrou em Aids to 

Reflection de Coleridge ―a filosofia liberal de uma espiritualidade interior que, embora 

não fosse nova para ele, ajudou-o a moldar sua própria crença‖ (p. 423). 

Maurice acreditava que Deus se revelava aos homens através deles 

mesmos, mas que a religião não consistia na crença em Deus, pois a verdade 

religiosa se manifestaria para suprir uma necessidade interna. A sua natureza 

transgressora incluía a refutação do castigo eterno, uma decisão que teria lhe 

custado a cátedra de teologia do King‘s College. 

Cohen (1995) aponta que Carroll também se alinhava com William Blake ao 

censurar os ministros da Igreja por serem ―rígidos, dogmáticos e, certamente, 

provincianos demais. Tanto Blake quanto Dodgson [Carroll] transcendem os dogmas 

anglicanos e católicos de forma a abarcar toda a humanidade‖ (p. 147). Em muitos 

ensaios e artigos é possível verificar que Carroll escolhera para si uma interpretação 

mais liberal das doutrinas da igreja, baseando sua fé em crenças mais pessoais. 

Nem por isso podemos dizer que Carroll não tinha uma inclinação fortemente 

religiosa. Cohen comenta que ―Mais de uma vez Charles se levantou no meio de 

uma peça e saiu do teatro porque o autor violara sua noção do sagrado‖ (p. 360). 
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Em uma das anotações em seu diário, Carroll relata que o Dr. Pusey, o seu 

padrinho em Christ Church, queria lhe indicar para uma bolsa de estudos mas havia 

decidido ―agraciar apenas aqueles dispostos a receber o Sacramento da Ordem‖ 

(COHEN, 1995, p. 427).  

Carroll não sabia se queria abandonar a sua carreira de professor de 

matemática e nem se queria se ordenar Sacerdote. Assim, buscou o 

aconselhamento do amigo Henry Liddon sobre a possibilidade de primeiro ordenar-

se diácono e somente depois decidir sobre a ordenação plena. O reitor de Christ 

Church, Dr. Liddell (pai da Alice Liddell, para quem Carroll escreveu As aventuras de 

Alice) inicialmente se opôs ao compromisso parcial de Carroll, mas Cohen (1995) 

cita um registro no diário de Carroll que demonstra certo alívio ao constatar que, no 

dia seguinte, ―O reitor decidiu não consultar os eleitores e disse que não levará a 

questão adiante, de modo que posso considerar-me livre da obrigação de ordenar-

me Sacerdote‖ (p. 429).  Cohen especula as razões que levaram Carroll a não se 

ordenar sacerdote, mas ―em nenhum momento Charles revela os ‗vários motivos‘ 

que o levaram a desistir da ordenação plena‖ (p. 430). Podemos, entretanto, 

concordar com uma das conclusões a que chega o biógrafo: ―mas um motivo 

[igualmente] válido que contribuiu para sua decisão de não ordenar-se sacerdote foi 

certamente sua dificuldade em lidar com a pompa inerente ao cargo e digerir as 

rígidas injunções da corrente tradicional da Igreja‖ (p. 430). 

Cohen (1995) fornece uma contextualização histórica das mudanças no 

tema da infância e a influência que tais mudanças tiveram em Carroll. 

Primeiramente, Jean-Jacques Rousseau refutou a noção da criança ser um adulto 

em miniatura e a infância apenas uma fase a ser superada. Ele também rejeitou a 

noção calvinista do pecado original, substituindo-a pela ideia da divindade inata. 
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Além dessas transgressões, Cohen afirma que o romance Emile: or, On Education, 

traduzido e publicado na Inglaterra em 1763, tornou-se ―uma grande força motriz na 

substituição da Razão predominante no século XVIII pelo Sentimento, já no 

alvorecer do século seguinte‖ (p. 139). 

Outras alterações conceituais viriam com Blake, que, de acordo com Cohen, 

―juntaria a nobreza primitiva que Rousseau via na criança com a simplicidade 

angelical inspirada pela junção de Cristo de que quem busca o reino dos céus deve 

ser como as crianças‖ (p. 139). Para Blake, a criança possuía uma enganosa 

simplicidade e uma intricada complexidade, uma visão compartilhada por Carroll. 

Cohen faz uma comparação entre Blake e Carroll:  

Comparar as expressões e construções de Charles [Carroll], impregnadas de 

pieguice vitoriana, com a simplicidade evocativa de Blake parece quase uma 

irreverência; mas aqui não está em jogo a qualidade da poesia. Charles aprendeu 

com Blake, inspira-se nele, admira-o e ecoa seus versos; reconhecer esse fato 

ajuda-nos a entendê-lo melhor. Como Blake, recusava-se a moralizar a infância e 

venerava-a em todas as suas manifestações. (COHEN, 1995, p. 146) 

Embora Carroll estivesse familiarizado com William Wordsworth e Samuel 

Taylor Coleridge, indubitavelmente espelhou-se em Charles Dickens para 

demonstrar como a criança inocente pudesse ser vitimizada por uma sociedade 

adulta brutal. Não obstante, existem diferenças significativas com relação ao estilo 

dos autores. Dickens atacava o dogma malthusiano e bentamita21, enquanto Carroll 

                                                 
21

 O dogma malthusiano refere-se principalmente às ideias de cunho político/econômico propostas 
pelo Reverendo Thomas Robert Malthus, sobre o crescimento exponencial da população em 
contraste com o crescimento de progressão aritmética do alimento produzido. Malthus propôs 
maneiras de o governo restringir o crescimento da população, que também pode ocorrer por forças 
tais como epidemias, guerra, etc. Já o dogma bentamita elaborado por Jeremy Bentham e J.S. Mill 
propôs que ações são justificadas se forem úteis ou promoverem a felicidade da grande maioria de 
uma população. Esse movimento, chamado utilitarianismo, recebeu muitas críticas subsequentes, 
entre elas: a dificuldade de estabelecer o que seria a felicidade para pessoas diferentes, o valor 
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atacava os costumes e as convenções da sociedade vitoriana que ―favoreciam 

atitudes descuidadas e negligentes para com a criança‖ (COHEN, 1995, p. 155). 

O interessante é que Carroll dota sua heroína com os meios necessários 

para enfrentar o ambiente hostil da vida adulta. Há outra transgressão com relação à 

fórmula de um final feliz, como esperaríamos encontrar em um conto de fadas. 

Cohen (1995) aponta que Alice vence, mas não através da fórmula que salva. ―Em 

vez de uma felicidade melosa, ela adquire confiança, aprende a lidar com o mundo; 

em vez de amor, ela encontra progresso, reconhecimento, aceitação‖ (p. 177). 

 

2.2  A LINGUAGEM TRANSGRESSORA NO TEXTO DE CARROLL 
 
 

A natureza transgressora da obra Alice no país das maravilhas pode ser 

evidenciada, entre outras maneiras, pelo constante questionamento da 

‗superioridade‘ dada à palavra escrita (por muitos estudiosos, devido à sua 

senioridade) como também por exemplos abundantes da ambiguidade dos signos. 

Portanto, escolhemos a obra de Carroll para analisar a capacidade da linguagem de 

representar um mundo ―real‖ ou ―imaginário‖, como também para examinar o 

processo de adaptação de um texto literário em dois filmes, considerando o grande 

volume de adaptações que a sua história sobre Alice já produziu. Propomos analisar, 

em seguida, cada um destes aspectos separadamente. 

Carroll investigou não somente o papel da criança na sociedade vitoriana, 

como vimos na seção anterior, mas também o ―papel‖ da linguagem na 

representação do ―real‖ e do ―imaginário‖.  Pioneiro no uso do non-sense, o poema 

―Jabberwocky‖ que foi publicado em Alice através do espelho, é recitado pelo 

                                                                                                                                                         
duvidoso colocado em conceitos como a justiça e a igualdade, e o enfoque das ações ser em suas 
consequências ao invés dos motivos ou valor intrínsico das mesmas. 
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Chapeleiro Maluco na versão fílmica de Alice de Tim Burton (2010). Reproduzimos a 

versão em português intitulada ―Jaguadarte‖ a seguir: 

JAGUADARTE 

Era briluz. As lesmolisas touvas 

roldavam e reviam nos gramilvos. 

Estavam mimsicais as pintalouvas 

E os momirratos davam grilvos. 

 

"Foge do Jaguadarte, o que não morre! 

Garra que agarra, bocarra que urra! 

Foge da ave Felfel, meu filho, e corre 

Do frumioso Babassura!" 

 

Ele arrancou sua espada vorpal 

e foi atras do inimigo do Homundo 

Na árvore Tamtam ele afinal 

Parou um dia sonilundo. 

 

E enquanto estava em sussustada sesta 

Chegou o Jaguadarte, olho de fogo, 

Sorrelfiflando atraves da floresta, 

E borbulia um riso louco! 

 

Um, dois! Um, dois! Sua espada mavorta 

Vai-vem, vem-vai, para tras, para diante! 

Cabeca fere, corta e, fera morta, 

Ei-lo que volta galunfante. 

 

"Pois entao tu mataste o Jaguadarte! 

Vem aos meus braços, homenino meu! 

Oh dia fremular! Bravooh! Bravarte!" 

Ele se ria jubileu. 

 

Era briluz. As lesmolisas touvas 
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Roldavam e relviam nos gramilvos. 

Estavam mimsicais as pintalouvas 

E os momirratos davam grilvos. 

(UCHOA LEITE, 1980, p. 147) 

Dentre as traduções para o português da obra Alice no país das maravilhas 

(1865), foi escolhida a versão de Sebastião Uchoa Leite (1980). Vejamos a seguir 

um dos primeiros momentos em que a hierarquia é questionada por sua personagem 

principal: 

Uma ou duas vezes espiara furtivamente o livro que ela [a irmã] estava lendo, mas 

não tinha figuras nem diálogos, ‗e de que serve um livro‘ – pensou Alice – ‗sem 

figuras nem diálogos?‘ (UCHOA LEITE, 1980, p. 41)22 

 

 As palavras mais ―secas‖, proferidas pelo arganaz (Capítulo III), não 

conseguem secar os animais que se molharam na lagoa de lágrimas. Quando Alice 

pergunta ao Dodô o que é uma corrida de comitê (caucus race), ele responde que a 

melhor maneira de descrevê-la é realizá-la, demonstrando uma crença na maior 

eficácia das ações do que das palavras. Alice parece também acreditar na 

experiência fornecida pelas ações, pois resolve beber de um vidro que não levava 

um rótulo escrito ―Beba-me‖, concluindo: ―Sei que alguma coisa interessante vai 

acontecer‖ – pensou – ―cada vez que eu beber ou comer qualquer coisa‖ (UCHOA 

LEITE, 1980, p. 63) (ênfase do autor). 

                                                 
22

 Dado às dificuldades de traduzir jogos de linguagem e termos construídos em um contexto cultural 
e histórico específico, optamos por reproduzir a versão em inglês em notas de rodapé quando o 
enfoque da citação for linguístico ou conter expressões específicas à cultura ou língua inglesa. 
Utilizaremos a versão de GARDNER, M. The Annotated Alice: The Definitive Edition. Nova York: 
W.W. Norton & Company, Inc., 2000. Portanto, daqui a diante citaremos apenas a página em que 
cada citação se encontra na obra de Carroll. 
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A confiança depositada por Alice nas palavras, além de ser confortante para 

ela – por representar uma confiança na capacidade de representação da linguagem 

– pode estar ligada ao uso do imperativo no texto, onde os objetos contêm 

mensagens como ―Beba-me‖ e ―Coma-me‖. O imperativo representaria um exemplo 

da ―autoridade‖ da linguagem numa época em que as crianças eram instruídas a não 

se oporem às figuras de autoridade de sua sociedade, o que Alice, de forma 

subversiva, fará em determinados momentos. 

Já no início da narrativa, Alice demonstra desapontamento com as palavras 

quando um vidro rotulado de geleia de laranja encontra-se vazio. E parece sentir que 

as palavras não oferecem consolo quando começa a formar uma lagoa de 

lágrimas... ―Uma meninona tão grande (bem que podia dizer isso) chorando deste 

jeito! Pare já com isso!‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 48).23 Além de sua auto-

recriminação não surtir efeito, em outro momento, demonstra sua sensação de 

futilidade em relação às palavras: ―Não havia mais nada que fazer e, portanto, Alice 

começou a falar outra vez‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 43). 

Por outro lado, há momentos em que Alice parece depender da segurança 

que acha que encontrará nas palavras escritas. Ao cair na toca do coelho, ela reflete 

se poderá perguntar sobre o seu paradeiro a uma ―antipatia‖ feminina (nome que ela 

dá para um habitante do outro lado do mundo), e pensa ―E que menininha ignorante 

ela vai achar que eu sou! Não, é melhor não perguntar nada: talvez eu veja o nome 

escrito em algum lugar‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 43). Alice parece imaginar que 

uma indicação escrita poderá garantir a sua localização ―real‖, mas a realidade é um 

                                                 
23

 ―‘a great girl like you‘, (she might well say this), ‗to go on crying in this way! Stop this moment, I tell 
you!‘‖ ( p. 21).  
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assunto questionado tanto nas obras de Alice de Carroll como na Alice de Jan 

Švankmajer (1988) e de Tim Burton (2010).  

Na primeira vez em que Alice encontra uma garrafa, na mesa de vidro, ela 

parece querer confiar nas palavras escritas:  

Em volta do gargalo estava amarrada uma papeleta á guisa de rótulo, com a 

inscrição ‗BEBA-ME‘, brilhantemente impressa em letras grandes. Era muito fácil 

dizer ‗Beba-me‘, mas a esperta pequena Alice não ia fazer isso assim tão 

apressada. ‗Não, vou olhar primeiro‘ – disse ela – ‗e ver se não está marcado 

veneno‘. Pois já lera várias estorinhas [...] e, coisa que ela nunca tinha esquecido, 

quando se bebe demais de uma garrafa marcada veneno, é quase certo que vai 

fazer mal, cedo ou tarde. Contudo, aquela garrafa não estava marcada ‗veneno‘, e 

assim Alice arriscou-se a prová-la. (UCHOA LEITE, 1980, p. 44-45) 

Uma técnica muito engenhosa utilizada por Carroll para demonstrar a 

natureza polissêmica da linguagem são os trocadilhos. Essas ambiguidades, criadas 

intencionalmente pelo autor, se alinham às falácias dos sistemas de lógica e das 

inversões, como também às analogias dos jogos de baralho e de xadrez, todos estes 

recursos competindo para serem coroados os mais criativos. No trecho em que Alice 

se chama de uma grande menina, surgem dois significados: o sentido figurativo e o 

físico. Mais um trocadilho que faz um jogo com uma imagem foi introduzido na 

segunda edição de Alice no país das maravilhas. O camundongo fala que a sua 

cauda (= tail) (história = tale) ―é triste e comprida‖, e Alice responde ― – Que é 

comprido, não tem dúvida – observou Alice olhando com espanto para o rabo do 

Rato – mas por que dizer que é triste?‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 56).24 Na versão 

ampliada da história, o poema fora escrito no formato de uma cauda, e na edição 

                                                 
24

 ―‘Mine is a long and sad tale!‘ said the Mouse, turning to Alice, and sighing. ‗It is a long tail, 
certainly,‘ said Alice, looking down with wonder at the Mouse‘s tail; ‗but why do you call it sad?‘‖ (p. 
33).  
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comentada de Gardner, é mencionado que mesmo que o poema fosse impresso de 

forma tradicional, o último verso de cada estrofe, por ser mais longo, levaria cada 

estrofe a ter o formato de um camundongo com uma cauda (GARDNER, 2000, p. 

35-36). 

 

Figura 2 – Precursor da poesia concreta 
Fonte: brasillewiscarroll.blogspot.com 

 
 
Ronald P. Draper, em seu ensaio ―Concrete Poetry‖ (1971) aponta que esse 

poema de Carroll é citado como precursor do movimento de poesia concreta. Ele 

frisa, no entanto, que o efeito visual produzido pelo poema, embora muito divertido, 
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não satisfaz o critério da poesia concreta ―pura‖ de que o elemento espacial seja 

essencial para a comunicação (e não somente uma técnica para criar maior impacto 

visual). Isso é discutível, pois o tamanho da palavra death no poema em inglês 

explicita a forma com que Carroll tratava do tema da morte. 

Quando Alice diz ―Sei que tenho de marcar (beat no original, o que significa 

bater) o tempo quando estudo música‖ o Chapeleiro responde ―Ah! Olhe aí o 

motivo!‖, acrescentando que o Tempo não estava colaborando, pois ―não suporta ser 

marcado como se fosse gado‖ (apanhar, no original) (UCHOA LEITE, 1980, p. 88).25 

O resultado disso é que o Chá de Loucos ocorre continuamente, como se o tempo 

tivesse parado, fazendo com que a Lebre (na história de Carroll, uma personagem 

masculina), o Chapeleiro e o Arganaz tenham que ficar mudando de lugar cada vez 

que o chá se reinicia, para colocar tudo em pratos limpos. 

A maior concentração de trocadilhos ocorre nos capítulos IX e X, intitulados 

―A história da falsa tartaruga‖ e ―A quadrilha da lagosta‖, que por sinal, não constam 

dos roteiros de Jan Švankmajer (1988) e de Tim Burton (2010). Os assuntos que a 

tartaruga aprendera são trocadilhos com as matérias de leitura, escrita, história, 

geografia, técnicas de arte e as operações da matemática. A falsa tartaruga explica 

que quando eles tomavam as lições, ficavam cada vez menores, fazendo outro 

trocadilho, entre lesson (lição) e lessen (diminuir). 

Um último exemplo de que as palavras não garantem uma compreensão, 

sejam elas proferidas ou escritas, ocorre no diálogo entre a duquesa e Alice: 

– Seja aquilo que você pareceria ser, ou, se quiser isso dito de maneira mais 

simples: ‗Nunca imagine que não ser diferente daquilo que pudesse parecer aos 

                                                 
25

 ―[...] Alice cautiously replied; ‗but I know I have to beat time when I learn music.‘ ‗Ah! That accounts 
for it,‘ said the Hatter. ‗He won‘t stand beating‘‖ (p. 72).  
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outros que você fosse ou poderia ter sido não seja diferente daquilo que você tendo 

sido poderia ter parecido a eles ser de outro modo‘.                                                        

– Acho que poderia entender melhor – disse Alice com muita polidez – se visse 

tudo isso escrito. Mas não consigo seguir o que a senhora diz.                                 

– Isso não é nada diante do que eu poderia dizer, se quisesse – replicou a Duquesa 

em tom satisfeito. (UCHOA LEITE, 1980, 105)26 

 

Alusões intertextuais utilizadas por Carroll demonstram que o texto sempre 

depende de um contexto. Portanto, apresentaremos a seguir alguns elementos que 

ilustram como Carroll utilizou ―textos‖ que teriam sido facilmente reconhecidos por 

leitores contemporâneos à sua época. Tais elementos intertextuais podem ter se 

perdido com o passar do tempo ou serem pouco evidentes para receptores de outras 

culturas. Linda Hutcheon em sua obra Uma teoria da adaptação (2011) afirma: ―Nem 

o produto nem o processo de adaptação existe em um vácuo: os dois têm um 

contexto – um tempo e um lugar, uma sociedade e uma cultura‖ (p. 17).  Gardner, 

em sua obra The Annotated Alice: The Definitive Edition (2000), evidencia o escopo 

de sua pesquisa em termos das alusões que Carroll faz a provérbios, canções e 

poemas populares de sua época. Apresentamos alguns hipotextos a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 ―‘Be what you would seem to be or, if you‘d like it put more simply – ‗Never imagine yourself not to 
be otherwise than what it might appear to others that what you were or might have been was not 
otherwise than what you had been would have appeared to them to be otherwise.‘  
―I think I should understand that better,‘ Alice said very politely, ‗if I had it written down: but I ca‘n‘t 
quite follow it as you say it.‘  
‗That‘s nothing to what I could say if I chose‘, the Duchess replied in a pleased tone‖.  (p. 93) 
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Elementos revisitados por Carroll em 

Alice no país das maravilhas 

Prováveis hipotextos de Carroll em sua época  

Uma chave dourada que abre portas 

misteriosas 

―Ballade of the Bookworm‖ – Andrew Lang 

―The Golden Key‖ – poema de George 

MacDonald (seguido por seu conto fantástico 

com o mesmo título publicado no livro 

Dealings with Fairies (1867)) 

―How doth the little crocodile...‖(p. 23) ―Against Idleness and Mischief‖ – Isaac Watts 

(em Divine Songs for Children, 1715) 

Brother‘s Latin Grammar The Comic Latin Grammar (1840) Percival 

Leigh  

French lesson book La Bagatelle: intended to introduce children of 

three or four years old to some knowledge of 

the French language (1840)  

―‖You are old, Father William‖ (p. 49-

52) 

―The Old Man‘s Comforts and How He 

 Gained Them‖ – Robert Southey (1799) 

―Grin like a Cheshire cat‖ 

(não consta no primeiro manuscrito) 

 

 

         
27

 

Figura 3 – Escultura em Cranleigh 
Fonte: em.wikipedia.org.Cheshire Cat 

 

A origem da expressão é desconhecida, 

porém Gardner apresenta duas hipóteses 

mais aceitas por pesquisadores: letreiros com 

leões sorridentes pintados em hospedarias na 

região de Cheshire e o formato de gatos 

sorridentes dos queijos produzidos na mesma 

região (GARDNER, 2000, p.61). 

Há também uma escultura de uma cabeça de 

gato feita em um muro próximo a Igreja de 

São Pedro em Croft-on-Tees, onde Dodgson 

pai foi pároco. (Chicago Tribune, July 13, 

1992).28 

                                                 
27

 Possível inspiração para o Gato de Cheshire, fotografia da escultura localizada em uma igreja em 
Cranleigh. 
28

 Fotografia da escultura em arenito datado do século XVI encontrada no muro da torre da Igreja de 
St. Wilfrid, também possível inspiração para o Gato. Carroll nasceu em Daresbury, próxima a 
Grappenhall, Warrington, e Cheshire. 
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Figura  4 – Gato em St. Wilfrid 
Fonte: upload.wikimedia.org 

 
 

―Speak roughly‖... Canção de ‗ninar‘ 

que a Duquesa canta ao porco (p. 62) 

―Speak Gently‖, autoria atribuída a G.W. 

Langford ou a David Bates. O poema aparece 

em The Eolian (1849) de Bates. 

―Mad as a Hatter‖ (p. 66) Expressão que se refere ao envenenamento 

de chapeleiros por mercúrio, utilizado na 

fabricação de chapéus de feltro. 

―Twinkle, twinkle, little bat”(p. 73, 74) Paródia do poema ―The Star‖ de Jane Taylor 

(mais conhecido por seu refrão, ―Twinkle, 

twinkle little star‖). É uma alusão ao professor 

de matemática, Bartholomew Price, apelidado 

pelos alunos como ―O morcego‖. 

―Much of a muchness‖ Expressão coloquial na Inglaterra, que 

significa que duas ou mais coisas são muito 

parecidas ou têm o mesmo valor. 

Jardineiros pintando rosas brancas de 

vermelho (p. 80). 

C. W. Giles escreveu um artigo intitulado 

Queen of Hearts publicado na revista Punch 

no dia 15 de agosto de 1928, em que afirma 

que a história de Alice pode representar uma 

sátira à política britânica. Ele se refere 

também à Guerra das Rosas (1455-1485), 

batalhas travadas pelo trono da Inglaterra 

entre a família real de Lancaster (cujo brasão 

tem uma rosa vermelha) e de York (que traz 

na sua uma rosa branca). 
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Vejamos como algumas dessas alusões ilustram transgressões na obra de 

Carroll. Sebastião Uchoa Leite enfatiza que ―A crítica carrolliana é silenciosa e 

alusiva (como o Gato de Cheshire)‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 25). Quando o Gato de 

Cheshire se transforma num ―sorriso sem gato‖, ou seja, o sorriso persiste mesmo 

após o corpo ter desaparecido, o princípio da realidade é abalado. Outro ataque a 

esse princípio ocorre quando o Rei discute com o carrasco sobre a possibilidade de 

executar o Gato de Cheshire se há apenas uma cabeça, sem nenhum corpo do qual 

decepá-la. Leite, no seu prefácio às Aventuras de Alice, intitulado de ―O que a 

tartaruga disse a Lewis Carroll”, cita Henri Laporte: ―Há em Alice (isto é, nos livros 

de) uma contestação permanente, embora disfarçada, do princípio da realidade [...]‖ 

(p. 25). Esses eventos na narrativa, por sua vez, evidenciam a ―desintegração da 

lógica linear de consecução e de conseqüência do relato‖ descrita por Chiampi 

(CHIAMPI, 2008, p. 21), pois, em ambos os casos, existe um elemento constitutivo 

do conjunto ―gato‖ sem a totalidade do conjunto a que lhe pertence. 

No seu primeiro encontro, o Gato de Cheshire avisa Alice que o Chapeleiro e 

a Lebre são loucos. Ela protesta que não quer encontrar gente louca e o Gato 

retruca ―Todos nós aqui somos loucos‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 82). O Gato conclui 

que Alice também deve ser louca, senão não teria vindo, e expõe argumentos para 

provar a própria loucura: 

– Pra começar – disse o Gato –, um cachorro não é louco. Concorda? 

– Acho que sim – disse Alice. 

– 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 rosnar, mas ronronar. 

– Chame como quiser [...]. (UCHOA LEITE, 1980, p. 83) 
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Esse incidente nos traz de volta ao jogo entre significante e significado, que 

podemos verificar também em argumentos apresentados pelo homem ovo Humpty 

Dumpty em Alice através do espelho.  Quando Humpty Dumpty encontra Alice pela 

primeira vez, há um questionamento sobre significantes e significados que vai muito 

além da pergunta ―Who are you?‖ feita para Alice pelo lagarto azul no seu primeiro 

encontro com a protagonista. Essa pergunta criará uma extrapolação no diálogo de 

Linda Woolverton e Tim Burton que pode ter se originado, em parte, no diálogo a 

seguir: 

– Não fique aí engrolando as coisas desse jeito – disse Humpty Dumpty, olhando 

para ela pela primeira vez – mas diga logo qual é o seu nome e a 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 significa a 

forma que tenho – e que é, aliás, uma forma bem atraente. Com um nome como o 

seu, você pode ter qualquer forma. (UCHOA LEITE, 1980, p. 192)29  

  

O nome de Humpty Dumpty é mais uma alusão a uma canção de ninar 

(nursery rhyme), que Carroll introduz em seu diálogo. Após o homem ovo questionar 

Alice quanto a sua idade, ele conclui que a glória para ela é ter um só dia para 

presentes de aniversário, utilizando glória como um sinônimo de ―argumento 

arrasador‖. Alice refuta a utilização desse significado, dizendo: 

– Mas ‗glória‘ não significa ‗um argumento arrasador‘ objetou Alice. 

                                                 
29

 ―‘Don‘t stand chattering to yourself like that,‘ Humpty Dumpty said, looking at her for the first time, 
‗but tell me your name and your business.‘ 
‗My name is Alice, but–‗ 
‗It‘s a stupid name enough!‘ Humpty Dumpty interrupted impatiently. ‗What does it mean?‘ 
‗Must a name mean something?‘ Alice asked doubtfully. 
‗Of course it must,‘ Humpty Dumpty said with a short laugh:‘my name means the shape I am – and a 
good handsome shape it is, too. With a name like yours, you might be any shape, almost.‘‖ (p. 208) A 
palavra handsome em inglês tanto pode significar atraente quanto generoso.                                                                                                                                       
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– 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. 

(UCHOA LEITE, 1980, p. 196)30  

Em sua obra Logique du Sens (1969), na versão em inglês The Logic of 

Sense (1990), Gilles Deleuze afirma que Carroll foi responsável pela ―primeira 

grande mise en scène dos paradoxos do sentido‖31 na literatura. É evidente que 

Carroll é mestre em estabelecer paradoxos que fazem o leitor hesitar entre dois 

sentidos apresentados concomitantemente, enquanto o seu senso comum tenta 

afirmar um sentido único para as enunciações e situações. Carroll, desta forma, 

antecipa uma condição posteriormente estabelecida por Todorov em sua obra O 

fantástico para o gênero fantástico, de que ―o texto deve obrigar o leitor a considerar 

o mundo das personagens como um mundo de pessoas vivas e fazê-lo hesitar entre 

uma explicação natural ou sobrenatural para os acontecimentos descritos‖ 

(TODOROV, 2010, p. 33), mesmo sendo a obra de Carroll uma criação híbrida. Vale 

relembrarmos que Chiampi estabelece o medo como efeito discursivo do gênero 

fantástico, concluindo que ―o efeito psicológico produzido no discurso fantástico é o 

temor do não-sentido [...]. A leitura torna-se um exercício conflitual, não porque seja 

o insólito inquietante em si mesmo, mas porque conduz à neutralização da função 

referencial‖ (CHIAMPI, 2008, p. 55-56). 

 

                                                 
30

―‘But ‗glory‘ doesn‘t mean ‗a nice knock-down argument‘, Alice objected.                                                   
‗When I use a word,‘ Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, ‗it means just what I choose it to 
mean—neither more nor less.‘  
‗The question is,' said Alice, ‗whether you can make words mean so many different things.‘                         
‗The question is,‘ said Humpty Dumpty, ‗which is to be master – that‘s all.‘‖  (p. 213) 
31

 ―The privileged place assigned to Lewis Caroll is due to his having provided the first great account, 
the first great mise en scène of the paradoxes of sense‖ (DELEUZE, 1990, p. xiii). 
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2.3 O NONSENSE QUE REMETE AO SENTIDO 

 

A neutralização do sistema referencial do leitor descrita por Chiampi nos 

levou a uma investigação do nonsense como um sistema fechado alternativo, com 

suas próprias leis e relações com a lógica e o jogo, uma proposta defendida, entre 

outros estudiosos, por Elizabeth Sewell32 em seu livro The Field of Nonsense (1952). 

Ela define o nonsense criado por Carroll como: 

[...] não somente uma recusa ao sentido, uma inversão aleatória da experiência 

comum e uma fuga das limitações da vida cotidiana para uma infinidade fortuita, 

mas, ao contrário, um mundo cuidadosamente delimitado, controlado e direcionado 

pela razão, um construto sujeito às suas próprias leis. (SEWELL, 1952, p. 5)  

Michael Holquist, em seu ensaio ―What is a Boojum? Nonsense and 

Modernism‖, publicado no Yale French studies em 1969, aproxima o nonsense 

encontrado nas obras de Carroll às relações abstratas da matemática e da lógica, 

sugerindo uma distinção crucial entre o absurdo – que estaria ligado à ordem e à 

desordem – e o nonsense – que estaria ligado apenas à ordem. Ele afirma que o 

absurdo ―aponta para uma discrepância entre os valores puramente humanos e os 

valores puramente lógicos‖33 (HOLQUIST, 1969, p. 151-152), exemplificando a sua 

afirmação com o laudo de um computador que sugira a amputação da cabeça de um 

paciente para a cura de seu tumor cerebral. Holquist conclui que este laudo é lógico 

de acordo com um sistema, embora desconcertante para o paciente e absurdo para 

os demais envolvidos. Portanto, para ele, ―o absurdo é o contraste entre sistemas de 

                                                 
32

  ―is not merely the denial of sense, a random reversal of ordinary experience and an escape from 
the limitations of everyday life into a haphazard infinity, but is on the contrary a carefully limited world, 
controlled and directed by reason, a construction subject to its own laws‖ (SEWELL, 1952, p. 5). 
33

 ―The absurd points to a discrepancy between purely human values and purely logical values‖ 
(HOLQUIST, 1969, p. 151-152). 
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crenças humanas, que podem ser destituídos de lógica, e os extremos de uma 

lógica não restringida pela desordem humana‖ (p. 152).34  

Holquist define o poema ―The Hunting of the Snark‖ como ―a obra que 

melhor exemplifica o objetivo almejado por Carroll‖ (na opinião do estudioso) 

―durante toda a sua carreira e em todos os seus livros: alcançar uma ordem pura‖ 

(i.e., quintessencial). Na acepção do ensaísta: 

O nonsense, pelo menos em todas as obras escritas por Lewis Carroll, não significa 

gibberish (linguagem sem nexo); não é o caos, mas o oposto do caos. É um campo 

fechado de linguagem no qual o significado de qualquer unidade individual depende 

de sua relação com o sistema dos outros constituintes.35 (HOLQUIST, 1969, p. 150)  

Holquist cita a definição de Elizabeth Sewell para o nonsense como ―uma 

coleção de palavras ou eventos que, conforme a sua organização, não se encaixam 

em um sistema reconhecido‖36 (SEWELL citado em HOLQUIST, 1969, p.150). Para 

ele, essas palavras (ou eventos) constituem um novo sistema (de nonsense) que 

atinge os seus efeitos ―não através de contrastes entre a ordem e a confusão, mas, 

outrossim, através de contrastes entre um e outro sistema de ordem, cada qual com 

a sua própria lógica, que não se encaixa no outro‖37 (HOLQUIST, 1969, p. 152). Ele 

também cita Maurice Merleau-Ponty para enfatizar a articulação que ocorre dentro 

de um sistema lógico de uma língua: 

                                                 
34

 ―The absurd is a contrast between systems of human belief, which may lack all logic, and the 
extremes of a logic unfettered by human disorder.‖ 
35

 ―The Snark is the most perfect nonsense which Carroll created in that it best exemplifies what all his 
career and all his books sought to do: acheive pure order. For nonsense, in the writings of Lewis 
Carroll, at any rate, does not mean gibberish; it is not chaos, but the opposite of chaos. It is a closed 
field of language in which the meaning of any single unit is dependent on its relationship to the system 
of the other constitutents‖ (HOLQUIST, 1969, p. 150). 
36

 ―Nonsense is ‗a collection or words or events which in their arrangement do not fit into some 
recognized system,‘ but which constitute a new system of their own‖ (SEWELL citado em HOLQUIST, 
1969, p. 150). 
37

 ―It [Nonsense] achieves its effects not from contrasting order and confusion, but rather by 
contrasting one system of order against another system of order, each of which is logical in itself, but 
cannot find a place in the other‖ (SEWELL citado em HOLQUIST, 1969, p. 152). 
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O que aprendemos através de Saussure é que, tomados individualmente, os signos 

não significam nada, e que cada um deles não expressa tanto um significado 

quanto marca uma divergência em significado entre si e os outros signos... A 

unidade anterior a que Saussure se refere não pode ser a totalidade explícita e 

articulada de uma língua completa conforme a mesma é registrada em gramáticas e 

dicionários... a unidade a que ele se refere é uma unidade de coexistência, como 

aquela que existe entre os segmentos que sustentam um arco. Num conjunto total 

desse tipo, as partes que aprendemos de uma língua têm um valor imediato de um 

conjunto total, e progresso é alcançado menos através de uma adição ou 

justaposição do que através de uma articulação interna de uma função que de certa 

forma já é completa. (MERLEAU-PONTY citado por HOLQUIST, 1969, p. 150)38  

Já Elizabeth Sewell sugere, em seu ensaio ―The nonsense system in Lewis 

Carroll‘s work and in today‘s world‖, que, como todo sistema procede por exclusões, 

o nonsense excluiria os processos afetivos, mantendo apenas as relações dialéticas. 

Para Uchoa Leite, os conceitos gerais apresentados por Sewell se alinham com o 

tema de jogo nos livros de Alice, porém ele critica a extrapolação da autora para 

uma ―visão do sistema como manipulação totalitária‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 21). 

Holquist enfatiza a necessidade de adotarmos outro tipo de exclusão, ao 

estabelecer um paralelo entre como leitores possam apreender o sentido do 

nonsense e a crítica literária possa apreender o sentido de uma obra. Em primeiro 

lugar, ele afirma que ―desde que é sistemático, o sentido do nonsense pode ser 

apreendido‖ (HOLQUIST citado por UCHOA LEITE, 1980, p. 21). Em seguida, ele 

explica que: 

                                                 
38

 ―As has recently been said, ‗What we have learned from Saussure is that, taken singly, signs do not 
signify anything, and that each one of them does not so much express a meaning as mark a 
divergence of meaning between itself and other signs... The prior whole which Saussure is talking 
about cannot be the explicit and articulated whole of a complete language as it is recorded in 
grammars and dictionaries... the unity he is talking about is a unity of coexistence, like that of the 
sections of an arch which shoulder one another. In a unified whole of this kind, the learned parts of a 
language have an immediate value as a whole, and progress is made less by addition and 
juxtaposition than by the internal articulation of a function which in its own way is already complete‘‖ 
(SEWELL citado em HOLQUIST, 1969, p. 150). 
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Para enxergarmos algo novo precisamos reconhecê-lo como tal, e isso é feito 

através da inibição intencional dos sistemas que já aprendemos antes de nos 

depararmos com o objeto novo, um ato que executamos a serviço da aprendizagem 

de novos sistemas. Se isso não for feito na crítica literária, todos os textos se 

tornam alegorias. (HOLQUIST, 1969, p. 154)39 

Holquist acredita que muitos críticos literários tenham levado este desejo de 

encontrar alegorias até o extremo nas obras de Carroll. Essa abordagem crítica 

estaria se opondo a terceira condição fundamental de Todorov para o gênero 

fantástico, ou seja, de o leitor rejeitar interpretações alegóricas, bem como 

―poéticas‖. Holquist considera as histórias de Alice menos perfeitas em termos de 

nonsense (do que o poema ―The Hunting of the Snark‖) e, portanto, ―menos 

herméticas, menos sistemáticas dentro do seu próprio sistema e, assim sendo, mais 

sujeitas à influência de outros sistemas‖ (HOLQUIST, 1969, p. 155).40  

Mais um dos muitos estudiosos da obra de Lewis Carroll é George Pitcher, 

que estabeleceu, em seu artigo ―Wittgenstein, Nonsense and Lewis Carroll‖ (1965), 

paralelos entre Carroll e o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, especialmente com 

relação às suas Investigações filosóficas, publicadas em 1953. Nesta obra, o filósofo 

indaga, entre muitos outros temas, sobre o que uma coisa é e o nome pela qual ela 

é chamada. As histórias sobre Alice contêm muitas passagens que tratam deste 

tema, como os diálogos já mencionados entre o Gato de Cheshire e Alice, quando 

Alice chama o barulho que o gato faz de ronronar, e o Gato responde ―Chame como 

quiser‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 83) como também entre Alice e Humpty Dumpty 

                                                 
39

 ―In order to see a new thing we must be able to recognize it as such, and this is done by the willed 
inhibition of systems we have learnt before coming upon the novel object, an act performed in the 
service of learning new systems. If this is not done in literary criticism, all texts become allegories‖ 
(HOLQUIST, 1969, p. 154). 
40

 ―I have argued that the Alice books are less perfect nonsense than ‗The Hunting of the Snark‘; 
therefore they are less hermetic, less systematic in their own right, and thus more porous to other 
systems‖ (HOLQUIST, 1969, p. 155). 
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sobre o significado de nomes em Alice através do espelho. Outro exemplo dessa 

discussão ocorre quando Alice encontra o Cavaleiro em Alice através do espelho: 

– Você está triste – disse o Cavaleiro em tom aflito. Deixe-me cantar uma canção 

para confortá-la. 

– É muito comprida? – perguntou Alice, pois naquele dia já tinha ouvido poesia 

demais. 

– É comprida – disse o Cavaleiro – mas é muito, muito bonita. Todo mundo que me 

ouve cantá-la ou fica com lágrimas nos olhos ou então... 

– Ou então o quê? – disse Alice, pois o Cavaleiro fizera uma súbita pausa.  

– Ou então não fica. A canção é chamada ‗Olhos de eglefim‘. 

– Ah, é esse o nome da canção? – disse Alice, tentando interessar-se. 

– Não, você não está entendendo – disse o Cavaleiro, parecendo meio contrariado. 

– É assim que se chama o nome da canção. O nome verdadeiramente é ‗O homem 

velho, muito velho‘. 

– Então eu devia ter dito ‗É assim que se chama a canção?‘ 

– Não, não devia: isso é outra coisa. A canção se chama ‗Modos e meios‘. Mas 

isso é só como ela se chama, veja bem!‖ 

– Mas qual é a canção, afinal? – disse Alice, já completamente desnorteada. 

– Já estava chegando ao ponto – disse o Cavaleiro. – A canção, verdadeiramente, 

é ‗Sentado sobre uma porteira‘. A melodia fui eu mesmo que inventei. (UCHOA 

LEITE, 1980, 221-222) 

 

Vamos apresentar mais alguns paralelos entre as duas obras traçados por 

Pitcher, frisando que enquanto Carroll e Ludwig Wittgenstein concordavam sobre a 

natureza lógica do mundo de nonsense, Wittgenstein considerava o nonsense 

―lógico‖ – que encantava tanto Charles Lutwidge Dodgson – mais perigoso do que o 

nonsense comum, pois o primeiro apresentava um ―semblante de sentido‖ 

(PITCHER, 1965, p. 592).  

Pitcher explica que Wittgenstein ―frisava que ninguém deveria ficar seduzido 

a imaginar que compreendia uma frase somente por ela ser construída com uma 

sintaxe gramaticalmente correta e composta por palavras familiares, pois a frase 
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poderia não fazer nenhum sentido‖41 (p. 594). Vejamos um paralelo na obra de 

Carroll em um diálogo entre o Chapeleiro Maluco e Alice durante o chá: 

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 por que devia? – resmungou 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. 

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. (UCHOA LEITE, 

1980, p. 87) 

 

Pitcher também aponta que Wittgenstein não concorda com a noção de que 

―o que a pessoa quer dizer quando diz algo é essencialmente o resultado da sua 

performance em um ato mental de determinar a intenção (ou significado) exato das 

suas palavras‖,42 (PITCHER, 1965, p. 603) como afirmar ser possível o Humpty 

Dumpty, na sua frase célebre: ―Quando uso uma palavra [...] ela significa 

exatamente aquilo que eu quero que signifique... nem mais nem menos‖ (UCHOA 

LEITE, 1980, p. 196). 

Carroll vai além do seu questionamento da capacidade das palavras de 

representarem uma realidade, para questionar, como foi dito por Chiampi, ―a própria 

lógica linear de consecução e de conseqüência do relato, através de cortes na 

cronologia fabular, da multiplicação e simultaneidade dos espaços da ação‖ 

                                                 
41

 ―Wittgenstein makes the point that one must not be seduced into thinking that one understands a 
certain sentence simply because it is grammatically well-formed and consists entirely of familiar words: 
the sentence may, in fact, make no sense whatever [...]‖ (PITCHER, 1965, p. 594). 
42

 ―Wittgenstein attacks the idea that what a person means when he says anything is essentially the 
result of his performance of a mental act of intending (or meaning) his words to mean just that‖ 
(PITCHER, 1965, p. 603). 
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(CHIAMPI, 2008, p. 21), antecipando, em muitos momentos, uma visão contínua do 

espaço e tempo. Há paradoxos envolvendo a passagem do tempo tanto em Alice no 

país das maravilhas – como a hora do chá que nunca passa – como em Alice 

através do espelho, quando, por exemplo, a Rainha Branca grita de dor antes de 

machucar o dedo, o mensageiro Hatta cumpre uma sentença antes de ser julgado, e 

uma torta precisa ser repartida antes de ser dividida em pedaços. Em momento 

algum da narrativa, há um tempo definido (e, portanto, uma cronologia definida), a 

não ser a hora do chá.  

Em Alice através do espelho, a protagonista anda em sentido contrário para 

encontrar a Rainha Vermelha e corre com a Rainha em velocidade máxima 

simplesmente para ficar no mesmo lugar. Ao tratar-se de lugares, Deleuze 

classificou a literatura produzida por Carroll como uma ―literatura de superfície‖43. 

Por sua vez, Uchoa Leite comenta – com certa reserva – a especulação do filósofo 

de que Carroll teria desistido do título inicial dado à obra, Alice’s Adventures Under 

Ground, por reconhecer que a sua história consistia em uma ascensão à superfície, 

mesmo começando com uma queda pela toca do coelho. É bem verdade que 

existem muitas interpretações psicanalíticas, simbólicas, e biográficas das obras de 

Carroll. Mas queremos concluir esta seção citando Uchoa Leite: 

Uma tese controversa e implícita em muitos comentários sobre os livros de Alice: 

Carroll seria a inversão de Dodgson [filho]. Mas aí se entra na área do conflito 

psicológico e do comentário biográfico. Alguns comentadores mais recentes, 

sobretudo os franceses, preferem ficar ao nível da superfície e dos jogos 

carrollianos. O sentido de sua obra se revelaria, mais do que através da visão 

simbólica, pela percepção do jogo dialético permanente entre significante e 

                                                 
43

 Para evitar qualquer inexatidão, queremos ressalvar que a teoria de literatura de superfície 
elaborada por Deleuze envolve conceitos não trabalhados por Uchoa Leite em seu comentário. 



61 
 
 
 
 

 

significado, do jogo das palavras e do que elas significam, ou do questionamento 

das regras lógicas pelo nonsense e pelo paradoxo. (UCHOA LEITE, 1980, p. 23) 
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3 ALICE (1988), DE JAN ŠVANKMAJER 

 
3.1 A NATUREZA TRANSGRESSORA DE JAN ŠVANKMAJER E DE SUA OBRA 
 
 

O filme de Jan Švankmajer, intitulado Neco z Alenky, e lançado como Alice 

em inglês (1988), foi incluído como parte do corpus da dissertação devido à natureza 

transgressora da obra e de seu diretor. É importante frisar que a tradução literal do 

título seria Algo sobre Alice (Something from Alice), o que demonstra a postura do 

diretor tcheco com relação à obra de Carroll, que também explicitou em entrevista 

publicada na revista Afterimage (1987): ―Minha Alice não poderia ser uma adaptação 

da Alice de Carroll, é uma interpretação da obra fermentada com a minha própria 

infância, com todas as suas obsessões e ansiedades particulares‖44 

(ŠVANKMAJER, 1987). A seguir, apresentaremos sucintamente alguns exemplos de 

como a sua obra fora influenciada por sua vida na antiga Tchecoslováquia. 

Jan Švankmajer nasceu no dia 4 de setembro de 1934 em Praga, cidade 

onde passou não só a sua infância, mas a maior parte de sua vida. Estudou design e 

direção de palco, com ênfase em teatro de fantoches, em duas instituições 

acadêmicas em Praga, mas, surpreendentemente, nunca estudou artes fílmicas 

durante a faculdade. Ele começou a experimentar com recursos fílmicos pela 

primeira vez na Lanterna Magika. Nessa companhia teatral, Švankmajer foi 

influenciado pelas técnicas inovadoras de Josef Svoboda, responsável por mesclar 

atores no palco com projeções fílmicas a partir de 1950. Svoboda começou a 

estudar cenografia e alcançou o posto de cenógrafo principal do Teatro Nacional em 

Praga em 1970, tornando-se diretor da Lanterna Mágika em 1973. No livro Staging 

the Screen: The Use of Film and Vídeo in Theatre, Greg Giesekam descreve a 

                                                 
44

 "My Alice could not be an adaptation of Carroll's, it is an interpretation of it fermented by my own 
childhood, with all its particular obsessions and anxieties." 
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preocupação de Svoboda em mesclar mídias (e tecnologias) com a encenação viva 

para alcançar resultados cênicos que superassem a curiosidade e entretenimento de 

turistas e crianças, o que ocorreu, com a colaboração de Švankmajer, em The 

Wonderful Circus, ―uma interação dinâmica entre as diferentes imagens e os atores 

que vai além de um simples truque para criar um efeito de pesadelo‖ (GIESEKAM, 

2007, p. 61).45 O crítico também aponta elementos dessa peça que se tornariam 

marcas registradas em trabalhos posteriores de Švankmajer, além do tema de 

pesadelo: o design das marionetes e a sua edição atordoante. O interesse de 

Švankmajer por fantoches já vinha de sua infância, pois o teatro de fantoches é uma 

parte inerente do folclore e cultura tcheca. Esse tipo de entretenimento servia não 

apenas para protestar contra o governo, como também para criar uma identidade 

nacional e definir a cultura tcheca para as crianças. 

Durante o lançamento de seu filme Little Otik (Otesánek) (2000), ele relatou 

um pesadelo pessoal que influenciou a sua vida, em entrevista intitulada ―Out of My 

Head‖ para o jornal The Guardian, no dia 19 de outubro de 2001. Švankmajer 

descreveu uma experiência que teve ao se voluntariar, junto com a sua mulher, Eva 

e outros amigos do grupo surrealista, para uma pesquisa sendo conduzida por um 

grupo de psiquiatras no hospital militar Stresovice em Praga em 1972. Os voluntários 

receberam doses experimentais de um gás chamado tomato gas e de LSD. Seu 

intuito era utilizar as drogas como uma forma de terapia:  

Sempre pensei na criação artística como um tipo de terapia. Nós nunca 

conseguiremos nos livrar de verdade daqueles demônios que começam a nos 

perseguir em algum momento da nossa infância e nos atormentarão para o resto 

das nossas vidas, mas a atividade criativa poderá, pelo menos parcialmente, 

                                                 
45

 ―The dynamic interplay between the different images and the live performers moves beyond simple 
trickery here to create a nightmarish effect. (The design of the puppets and the dizzying editing are 
familiar trademarks of Švankmajer‘s other film work.)‖ 
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mantê-los sob controle e tornar a sua presença tolerável. Se há algum propósito na 

criação artística, certamente é para nos libertar de restrições externas e internas, 

dos demônios a nossa volta e dentro de nós. Mas antes que a arte possa ter 

qualquer efeito genuíno de libertação nos seus espectadores, é preciso que liberte 

o artista. Nesse sentido, todo ato autêntico de criação deve ser um tipo de 

‗autoterapia‘.[...] Houve um tempo em que achei que as drogas pudessem ter um 

efeito de libertação semelhante. Mas as minhas experiências naquela direção 

rapidamente me tiraram quaisquer ilusões que pudesse ter. (ŠVANKMAJER, 

2001)46 

A sua primeira reação ao LSD foi de uma regressão à infância e uma 

sensação de completo desamparo. Ele relata depois a percepção de um efeito 

―estroboscópico‖ ao visualizar o movimento de seu braço como uma série de 

imagens estáticas. Mas o pesadelo começou quando ele perdeu contato com o 

ambiente ao seu redor e foi tomado por pânico, terror e paranóia, ao pensar que 

tudo não passasse de uma tentativa de fazê-lo enlouquecer. Ele teve que passar a 

noite em um quarto forrado (sem janelas e sem maçanetas). Já com o gás, ele teve 

uma experiência muito ―realista‖ de estar se afogando, desmaiou e depois, quando 

voltou a si, gritou aterrorizado. Veremos, nos subcapítulos seguintes, como o autor 

transformou suas experiências em estratégias criativas do stop-motion. 

Por vários anos ele foi acometido por crises de pânico. Ele disse que não 

podia andar de bonde à noite, pois a convergência das imagens que via na janela – 

da realidade dinâmica da vista externa e o reflexo da realidade estática do interior do 

bonde – lhe causavam uma percepção distorcida e uma sensação de desintegração 

                                                 
46

 ―I have always thought of the creative act as a kind of therapy. We can never truly be rid of those 
demons that start pursuing us sometime during childhood and plague us for the rest of our lives, but 
creative activity can at least partially keep them at bay and make their presence bearable. If art has 
any purpose at all, then it is surely to liberate us from external and internal constraints, from the 
demons around and within us. But before art can have any genuine liberating effect on an audience, it 
must first liberate the artist. In this sense every authentic creative act must be a kind of 
‗autotherapy‘.[...] There was a time when I thought that drugs might have a similar liberating effect. But 
my experiments in that direction quickly disabused me of any illusions I might have had.‖ 
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da realidade como havia sentido sob o efeito de LSD (ŠVANKMAJER, 2001). A sua 

produção fílmica com certeza sofreu as repercussões não só de seus demônios, 

mas do terror causado por essas experiências com drogas. Ele concluiu a entrevista, 

definindo o ato da criação como um ato de magia relacionado à imaginação, que tem 

uma predileção para a crueldade, e, portanto, um aspecto transgressor. ―É um ritual 

que invocamos para exorcizar demônios e entrar em um estado de liberdade e 

comunicação absoluta‖ (ŠVANKMAJER, 2001)47. Portanto, focaremos agora em 

suas criações e, posteriormente, em seu processo de ―exorcismo‖. 

Conterrâneo de Švankmajer e professor emérito de estudos fílmicos da 

Universidade de Waterloo, Jan Uhde foi também fundador de Kinema: A Journal for 

Film and Audiovisual Media, em 1993. Entre os artigos dessa revista eletrônica, 

gostaríamos de começar citando alguns trechos de sua resenha sobre o livro de 

Peter Hames intitulado, em sua primeira edição, Dark Alchemy: The Films of Jan 

Švankmajer.48 Na resenha ―The Arcimboldo of Animation‖, publicada na edição de 

outono de 1995, Uhde diz que pode parecer surpreendente que o livro de Hames 

seja o primeiro a ser publicado sobre o diretor tcheco, considerando que Švankmajer 

tinha produzido vinte e quatro filmes de curta metragem e dois de longa-metragem 

em três décadas de sua carreira (ou seja, até 1995). O diretor produziu o seu 

primeiro filme, The Last Trick (i.e., O último truque, que era na verdade o seu 

primeiro, de muitos) em 1964, no estúdio Krátký em Praga. De acordo com o sítio de 

Athanor, a produtora (ou co-produtora) de todos os filmes do diretor tcheco desde 

199249, a filmografia dele até 2010 era composta por vinte e cinco curtas e cinco 

                                                 
47

 ―It is a ritual we invoke to exorcise demons and enter into a state of absolute freedom and absolute 
communication.‖ 
48

 Em segunda edição, de 2008, publicada pela Wallflower Press, o título da obra foi alterado para 
The Cinema of Jan Svankmajer: Dark Alchemy. 
49

 Švankmajer fundou a produtora com Jaromír Kallista. 
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filmes de longa metragem, o primeiro sendo Alice. Desde 1994, ele tem produzido 

somente filmes de longa metragem, o último sendo Surviving Life, em 2010. 

A maior parte da carreira de Švankmajer coincidiu com um governo totalitário 

na antiga Tchecoslováquia. Não havia nenhum interesse, por parte do governo 

comunista, de promover a sua obra, por sua natureza transgressora, portanto 

Švankmajer foi apenas ―tolerado‖, nas palavras de Uhde.50 O diretor foi proibido de 

trabalhar entre 1973 e 1979 e, posteriormente, recebeu permissão para filmar 

apenas ―clássicos da literatura‖, uma decisão que o governo achou que limitaria as 

suas possibilidades de subversão e crítica aos valores vigentes. Hames, em The 

Cinema of Švankmajer: Dark Alchemy (2008), demonstra o disparate dessa noção, 

ao apontar que Švankmajer fora capaz de demonstrar a sua natureza transgressora 

mesmo trabalhando com dois contos clássicos de Poe, ―The Fall of the House of 

Usher‖ e ―The Pit and the Pendulum‖. Uma de suas interpretações, intitulada The 

Pendulum, the Pit and Hope (1983), foi banida e o diretor foi colocado em uma lista 

negra pela censura (HAMES, 2008, p. 116). No caso específico do filme Alice, 

Kamilla Elliott afirma que o governo tcheco, ao perceber a natureza subversiva da 

obra, cogitou censurar o filme por ser ―confuso em termos de ideologia‖, mas não o 

fez para não perder o dinheiro dos investidores suíços (ELLIOTT, 2003, p. 201).  

 

3.2 O LÚGUBRE E O LÚDICO EM ANIMAÇÃO STOP-MOTION 

Enquanto Carroll testou as possibilidades múltiplas de significação das 

palavras, Švankmajer utiliza os códigos da mídia fílmica para alcançar os mesmos 

fins, no sentido de transgredir e afetar a percepção visual e auditiva de seus 

                                                 
50

 ―The Communist regime was not at all interested in encouraging or promoting an artist whose work 
represented an opposing view to the government's cultural ideology and practice, and was thus barely 
tolerated by the authorities.‖ 
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espectadores. Uma das ―marcas registradas‖ do diretor tcheco é combinar a 

projeção de fotografias de ações com a animação stop-motion. Essa mescla de 

técnicas parece fazer com que os objetos inanimados ganhem vida.  

Em Rethinking the Novel/Film Debate (2003), Elliott dedica quase um 

capítulo inteiro ao estudo das obras de Carroll e a algumas adaptações fílmicas, com 

enfoque especial para os filmes de Švankmajer. Ela mostra que o diretor tcheco 

projeta vinte e quatro frames fotográficos por segundo em seus filmes e, desta 

forma: 

Seres vivos ‗movem-se‘ exatamente da mesma maneira que os objetos inanimados: 

através de uma sequência de frames estáticos projetados rapidamente que não 

representa, de fato, movimento, mas cria somente a ilusão do mesmo, através de 

fusão de cintilação crítica interagindo com a persistência de visão. (ELLIOTT, 2003, 

p. 198)51 

Tanto a movimentação dada por animadores aos objetos inanimados quanto 

os movimentos dos atores são registrados através de fotografias estáticas. Portanto, 

a distinção entre objetos inanimados e seres animados fica atenuada em Alice. Em 

seu filme, tudo ganha vida através da animação, expressando ideias que o criador 

de Alice já havia vislumbrado em sua obra. Carroll antecipou a confusão que pode 

ocorrer quando objetos inanimados são substituídos por seres vivos, no capítulo VIII, 

―O campo de croquet da rainha‖, como reclamou Alice para o Gato Cheshire: ―Você 

não faz idéia de como é confuso as coisas serem todas vivas!‖ (UCHOA LEITE, 

1980, p. 99), ao tentar jogar croquet com um flamingo vivo como taco e um ouriço 

vivo como bola. 

                                                 
51

 ―Organic beings ‗move‘ in exactly the same way as inanimate objects do: through a sequence of 
rapidly projected still frames that does not actually represent movement, but only gives an illusion of it 
through critical flicker fusion interacting with persistence of vision.‖ 
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Em 14 de junho de 2011, Švankmajer, em entrevista à Electric Sheep 

Magazine, afirmou que o livro Alice no país das maravilhas de Lewis Carroll é ―um 

dos livros mais importantes e maravilhosos já produzidos por essa civilização‖ 

(STAFFORD e SÉLAVY, 2011).52 Não obstante, em outro momento, o diretor tcheco 

afirma que, apesar de estar no mesmo lado do rio, simultaneamente opõe-se a 

Carroll, pois não se interessa pelo que o autor queria dizer, mas como um tema 

específico se relaciona com as suas próprias experiências (HAMES, 2008, p. 113). 

Elliott define essa relação do adaptador com o texto literário como um ―método de 

semelhança subterrânea em uma oposição semiótica explícita, que produz 

equivalências físicas, objetivas, visuais e auditivas para as representações 

linguísticas disruptivas de Carroll‖ (ELLIOTT, 2003, p. 198).53  

Enquanto Carroll rompia com o conceito de um sentido único da linguagem 

ao subverter propriedades formais e cognitivas, Švankmajer transgride leis físicas. O 

diretor/roteirista subverte técnicas fílmicas habitualmente utilizadas para criar ilusão 

realista, dificultando cognição e significação. Imagens estranhas resultam de 

combinações inusitadas de objetos, como esqueletos de animais acoplados a partes 

vivas de seres humanos, outros animais e até mobiliária. A imagem à esquerda (Fig. 

5) ilustra um desses animais fantásticos atacando Alice após ela escapar da casa do 

Coelho Branco. Vale frisar que Švankmajer, quando a personagem encolhe na 

narrativa fílmica, intercala a atriz mirim Kristýna Kohoutová no papel da protagonista 

com uma boneca trajando as mesmas roupas. A imagem à direita (Fig. 5) é a 

interpretação do diretor tcheco para a lagarta azul, composta de uma meia, olhos de 

                                                 
52

 ―Personally I think that Lewis Carroll‘s Alice is one of the most important and amazing books 
produced by this civilisation.‖  
53

 ―This method of subterranean similitude in overt semiotic opposition produces physical, objective, 
visual, and aural equivalents for Carroll‘s disruptive linguistic representations‖(ELLIOTT, 2003, p. 198). 
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vidro e uma dentadura. Essa meia ―viva‖54 senta-se em cima de um utensílio de 

madeira usado para cerzir chamado de darning mushroom (pois tem o formato de 

cogumelo) (Fig. 6) e até costura as suas próprias pálpebras fechadas quando vai 

dormir (0:54:27) (Fig. 7). 

 

 

                              Figura 5 – Formas animadas inusitadas de Švankmajer 
   Fontes: rarecinemablogcine.wordpress.com 

fatpie42.livejournal.com 
 

 

 

Figura 6 – Cogumelo de madeira 
Fontes: http://www.davemt.com/soldarchive/w-darning-wood.jpg. 

 

                                                 
54

 Esperta e viva por meio dos recursos de animação. 
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Figura 7 – A lagarta costura seus olhos fechados  
Fontes: Alice (1988) de Švankmajer (53:11-53:13) 

 
 

Combinações inusitadas de sons e imagens também criam uma 

discrepância entre cognição visual e auditiva, como, por exemplo, quando o bebê 

que virou porco emite alternadamente o choro de um bêbe e os grunhidos de um 

porco, enquanto os espectadores visualizam o porco descendo a escadaria. Desta 

forma, estabelece-se mais um paralelo com Carroll, que criara divergências entre a 

cognição visual de grafemas e a cognição auditiva de fonemas. Outras 

transgressões resultam quando Švankmajer altera as relações usuais entre o volume 

do som e a distância do objeto que o gera. 

Alice (1988) começa com uma cena exterior ―realista‖. A protagonista, ao 

jogar todas as pedras que tinha no colo dentro de um riacho, fica entediada (como 

no início da narrativa de Carroll) e tenta fazer com que as páginas do livro no colo da 

menina mais velha (sua irmã?) ganhem vida ao virá-las rapidamente (0:01:10). Essa 

tentativa de criar vida das páginas ―inertes‖ da literatura pode ser interpretada como 

uma alusão à técnica de stop-motion, que utiliza poses inertes para criar movimento 

através da rápida projeção de frames. O tapa na mão que Alice recebe poderia 

significar a repressão sofrida por Švankmajer pela censura no seu país, de forma 
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mais acentuada entre 1973 e 1979, por conta de suas críticas ao governo tcheco em 

seu filme Leonardo’s Diary, entre outros. Poderia também representar a repressão 

dos desejos da infância, que discutiremos mais adiante, pois a cena no riacho tem 

um caráter fortemente memorialista. A ambiguidade intencional criada pelo diretor é 

utilizada tanto para desorientar os espectadores como para desenvolver o espírito 

crítico. 

Alice, a única personagem humana no elenco (com dublagem em inglês feita 

por Camilla Power), já introduz o espectador à natureza transgressora do filme ao 

falar ―É preciso fechar os olhos, senão você não verá nada‖ (de 0:02:03 até 

0:02:18)55. Esse aviso, além de demonstrar a natureza lógica e sistemática da 

inversão de lógica adotada pelo diretor, também evidencia a sua técnica de 

distanciamento de duas maneiras. Em primeiro lugar, a própria fala de Alice é 

cortada em vários fragmentos pelos créditos. Em segundo lugar, o close-up dos 

lábios da personagem é utilizado para todas as falas, mesmo que sejam de outras 

personagens. Outra frase truncada é emblemática da interpretação de Švankmajer 

em suas três partes: ―Um filme para crianças... talvez... mas esqueci...‖.56 Através 

dessa frase, o diretor apresenta aspectos importantes que serão abordados em sua 

obra: a subjetividade da infância e a natureza inconstante da memória, além de 

comentar sobre a indeterminação do gênero do filme. 

O filme, em seguida, por meio de um travelling apresenta um ambiente 

interno enquanto se ouve o tic-tac de um relógio e pedras caindo, desta vez dentro 

de uma xícara de chá. A visão da ambientação vitoriana veiculada através dos olhos 

da protagonista parece, momentaneamente, diminuir a sensação de distanciamento. 

                                                 
55

 ―You must close your eyes, otherwise you won‘t see anything‖ (ŠVANKMAJER, 1988). 
56

 ―A film for children...perhaps...but I forgot.‖ 
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No entanto, essa aproximação dissipa-se com a imagem da Alice atriz, retirando as 

pedras do colo da Alice boneca, sentada ao lado de uma boneca maior (a sua 

irmã?), com um livro no colo, uma imagem que remete de forma surrealista ao início 

do filme. Não seria a cena anterior fruto da imaginação de Alice, ou um sonho? Essa 

cena dentro do seu quarto nos leva a questionar se em algum momento Alice chega 

a sair de sua casa, pois em todas as sequências há semelhanças com esse cenário 

inicial. 

Há um suspense no ar, intensificado pelo barulho incessante do relógio, 

como se a qualquer momento acontecesse uma explosão... de movimento, de 

animação. O primeiro objeto inanimado a ganhar vida é um coelho branco 

empalhado, que se solta dos pregos que o prendiam, puxa uma gaveta oculta para 

vestir casaco e chapéu vermelhos, luvas brancas e uma gola de renda, e depois 

estraçalha o vidro da sua caixa de taxidermia rotulado de Lepus cuniculus no. 23 

com uma tesoura. Aparas de madeira escorrem por um orifício no seu abdômen 

como se fossem gotas de sangue. Ele retira da cavidade abdominal, que antes 

abrigava um coração, um relógio de bolso que marca 11h55 (tempo que não se 

altera até o final do filme), vê que vai se atrasar e sai andando apressadamente para 

um campo de terra seca onde, em seguida, desaparece na gaveta de uma mesa de 

trabalho.  

Alice, sem hesitar, corre atrás do coelho. Ela tenta, sem sucesso, abrir a 

gaveta com uma batida de palmas, imitando as manobras do coelho. Depois usa o 

puxador, que se solta da gaveta e vai parar em sua mão. Atos semelhantes se 

repetirão durante a narrativa fílmica, estabelecendo outro paralelo entre Švankmajer 

e Carroll. Ambos conseguem intensificar o sentido de uma lógica dentro da falta de 

lógica aparente através de padrões repetitivos, que confortam leitores e 
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espectadores pela sua previsibilidade. Esses atos recorrentes podem ser auditivos, 

como no caso da métrica e dos padrões de rima nos poemas de Carroll, que tendem 

a fazer com que a natureza transgressora do nonsense cause maior impacto pela 

sua imprevisibilidade. Já no caso do filme de Švankmajer, as repetições criam um 

fundo de padrões previsíveis que contraste com a natureza transgressora das 

técnicas de animação do diretor. Carroll utilizou normas linguísticas para subverter o 

sentido esperado; Švankmajer utiliza repetições sensoriais para depois romper com 

leis físicas, mesmo que não existam paralelos exatos entre as leis linguísticas e as 

leis da natureza.  Elliott aponta para o fato de que ―os objetos que recusam a se 

conformar com as leis da biologia e física [...] têm uma característica muito mais 

próxima ao pesadelo do que têm os jogos linguísticos (ELLIOTT, 2003, p. 203).‖57 

Alice põe a mão no interior de uma gaveta cheia de triângulos de desenhista 

e acaba se espetando com um compasso. Em seguida, consegue entrar na mesma 

gaveta na qual o coelho desapareceu. Novamente, Švankmajer desafia uma lei da 

física, pois Alice é praticamente engolida por uma gaveta na qual não caberia nem o 

coelho (0:09:26) (Fig. 8). O diretor pode ter utilizado uma mesa de trabalho como 

ícone dessa passagem para fazer uma alusão ao writing desk (escrivaninha) da 

charada de Carroll. 

                                                 
57

 ―Objects that refuse to conform to the laws of biology and physics are [...] far more nightmarish than 
verbal games.‖ 



74 
 
 
 
 

 

 

Figura 8 – Mais um desafio de Švankmajer às leis da física 
Fonte: designsonfragility.wordpress.com 

 
 

Na próxima tomada, já vemos Alice no universo da gaveta, com ferramentas 

utilizadas por arquitetos espalhadas pelo chão. O diretor está de fato arquitetando a 

sua interpretação da narrativa de Carroll. 

Švankmajer faz com que a queda de Alice ocorra dentro de um elevador, e 

podemos visualizar cada andar percorrido através de um número iluminado. Mesmo 

após descer para o primeiro andar, acompanhamos vários ciclos intercalados de luz 

e escuridão, demonstrando que a saída sinalizada encontra-se num espaço 

subterrâneo (onde também ocorrem as aventuras de Alice no texto de Carroll). 

Nesse momento, em que apostamos em algo previsível, acontece o imprevisível. 

Entre os muitos objetos grotescos, Alice de fato encontra um vidro com geleia. Na 

narrativa de Carroll, ela fica desapontada com a falta de geleia no pote, porém, no 

filme, ela encontra não só geleia, mas também uma tachinha58, fazendo uma alusão 

à la Švankmajer a uma rima de criança. A forma mais conhecida desta rima ―Little 

Jack Horner‖ é: ―Little Jack Horner /Sat in the corner, /Eating a Christmas pie; / He 

                                                 
58

 Existe também uma recorrência ao tema da violência, que trataremos a seguir, no uso de um 
segundo objeto pontiagudo. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ADioO4oZIsoB0M&tbnid=Y1baI7hZXUVdaM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fdesignsonfragility.wordpress.com%2F2010%2F05%2F31%2Fcinema-worth-seeing-jan-svankmajers-alice%2F&ei=GMjWUcSrE5DW8gTtxoCIDg&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNF-Fp0pu5_2hTHzkdaq2qo0Vll_GA&ust=1373116813418131
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put in his thumb, /And pulled out a plum, / And said ‗What a good boy am I!‘‖ 59 Ao 

contrário do menino que insere o dedão na torta e, para sua surpresa (agradável), 

retira uma ameixa, Alice, também para sua surpresa (desagradável), retira uma 

tachinha do pote de geleia de laranja. Švankmajer faz uma brincadeira com as 

palavras thumb (dedão) e thumbtack (tachinha) e ao mesmo tempo presta um tributo 

a Carroll, que adorava esse tipo de jogo com as palavras.  

A queda da Alice é amortecida, como desejaria qualquer criança, por uma 

grande pilha de folhas secas de plátano. Porém, contrariando mais uma vez as leis 

da física, todas elas cabem dentro da pequena gaveta da mesma mesa de trabalho 

anteriormente vista no campo. As folhas desaparecem dentro da mesa (como se o 

filme estivesse sendo projetado ao contrário). Alice cai ao chão quando novamente o 

puxador se solta da gaveta. Ao conseguir abri-la, ela encontra uma pequena chave 

dourada, que, bem ao estilo do texto de Carroll, abre uma portinha para um lindo 

jardim (0:18:39), onde Alice avista o Coelho Branco. Novamente, Švankmajer cria 

distanciamento ao utilizar painéis pintados, como se fossem backdrops de cenários 

de teatro, para representar a vegetação.60 As duas narrativas (de Carroll e de 

Švankmajer) utilizam recursos para Alice aumentar de tamanho e encolher. 

Enquanto na narrativa de Carroll, o líquido serve para encolher e o bolo para 

crescer, no filme o crescimento e encolhimento são provocados por ambos os 

elementos, como detalharemos mais adiante. 

Na adaptação fílmica, Alice vê uma paisagem marítima quando abre uma 

portinha pela segunda vez, através da qual pela primeira vez vislumbrou um lindo 

                                                 
59

 http://www.poetryfoundation.org/ 
60

 A esposa de Svankmajer, Eva Švankmajerová, que faleceu em 2005, colaborou como designer em 
muitos de seus filmes, inclusive Alice (como também em: The Pendulum, the Pit and Hope, Faust, 
Conspirators of Pleasure e Otesánek). Ela era uma artista multifacetada ligada ao grupo tcheco e 
eslovaco de artistas surrealistas e estudou o teatro de fantoches em DAMU (Academia de Drama de 
Praga). 
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jardim. Isso poderia ser uma alusão ao gosto salgado da água na lagoa de lágrimas, 

conforme descrito no texto de Carroll: 

Estava mergulhada até o queixo em água salgada. A primeira idéia que lhe 

ocorreu é que tinha caído no mar [...]. Mas logo compreendeu que estava 

dentro do lago de lágrimas que derramara quando tinha dois metros e meio 

de altura. (UCHOA LEITE, 1980, p. 50) 

Dentro desse cenário marítimo, o Coelho Branco que nunca atendeu aos 

seus pedidos por companhia, bate com remos na mão dela quando ela tenta 

alcançar as suas patas. As ameaças no filme são físicas, enquanto a opressão 

sofrida por Alice no texto de Carroll era de natureza verbal, muitas vezes 

representada por ordens, como concluiu Alice enquanto seguia o Grifo: ―Todo 

mundo aqui diz ‗Vamos!‘‖ – pensou Alice. – ‗Nunca recebi tanta ordem na minha 

vida, nunca!‘‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 107).  

O camundongo que nada em sua direção dentro da lagoa criada pelas suas 

lágrimas (elementos também presentes na obra de Carroll) surpreendentemente, no 

filme de Švankmajer, faz uma fogueira no alto da cabeça de Alice, utilizando 

madeixas de seu cabelo para servir de combustível após cravar duas estacas em 

seu crânio (Fig. 9) (0:25:16). Aliás, o Coelho Branco também ataca Alice repetidas 

vezes no filme, fechando a porta em sua mão, tentando serrar o seu braço, e até 

ameaçando decapitá-la com uma tesoura. 
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Figura 9 – Composições arcimboldianas: à esq. Švankmajer  
e à dir. Giuseppe Arcimboldo: The Earth (A terra) (circa 1566) 

Fontes: sensesofcinema.com     e        commons.wikimedia.org 
 
 

Alice encolhe quando come uma bolacha pela segunda vez no filme. Neste 

momento, a protagonista é representada por uma boneca que compartilha a lagoa 

com vários objetos que estão boiando pelo quarto. Ao encontrar uma chave grande 

dentro de uma gaveta que parece prover por todas as suas necessidades, ela abre a 

porta maior, e a piscina deságua em um riacho, por onde passa o Coelho Branco de 

barco para atracar numa das margens. É a primeira vez que ele lhe dirige a palavra, 

por achar que se trata de um serviçal, ordenando-lhe buscar uma tesoura, ao invés 

de um par de luvas e um leque no texto de Carroll, por estar a serviço da rainha para 

executar decapitações. 

Alice entra em um ambiente interno, ao atravessar um buraco numa tela com 

um cenário pintado localizada no meio de um cenário externo, representando mais 

uma ruptura na suspensão de descrença dos espectadores. A casa do coelho, feita 

de blocos de montar de madeira, agora pode ser vista em cima da mesa de trabalho. 

Ao tocar a campainha localizada na perna da mesa embaixo do rótulo de taxidermia, 

a gaveta providencialmente lhe fornece uma escada. Uma vez dentro da casa, Alice 
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encontra duas portas de aramado que se assemelham a uma gaiola, uma escada 

com degraus bem desgastados pelo uso, e várias salas com paredes com pintura 

danificada.  Por meio desses cenários, entre outros elementos, os espectadores 

podem vislumbrar alguns aspectos da infância do autor. Em entrevista já citada à 

Electric Sheep Magazine, Švankmajer afirma: 

Ser tcheco definitivamente não teve nenhuma influência em minha obra. O 

que a influenciou foi que passei a minha infância na Tchecoslováquia, 

especialmente em Praga. Uma personalidade é formada pela sua morfologia 

mental. Isso é absolutamente fundamental para a produção artística. Praga 

aparece com muita frequência em meus filmes. Você a encontrará em Alice 

e em Surviving Life (Theory and Practice), não a Praga encontrada em guias 

turísticos, mas a Praga da minha infância. Você não encontrará ‗os pontos 

turísticos‘, mas as paredes com tinta descascada, as escadarias sujas de 

blocos de apartamentos, os porões misteriosos, os pátios internos 

escondidos, os subúrbios. (STAFFORD e SÉLAVY, 2011)61  

O efeito produzido pelo líquido fica invertido, ao fazer Alice crescer na 

segunda vez que o toma. Enquanto cada coisa tinha um efeito fixo (invariável) na 

história de Carroll, o efeito produzido pela bebida e pelos biscoitos no filme é de 

fazer Alice mudar de alguma forma de tamanho, ou seja, sempre surtir um efeito 

―contrário à realidade‖, um efeito que se alinha perfeitamente à natureza 

transgressora de Švankmajer. A grande Alice coloca móveis contra a porta para 

barrar a entrada do coelho, utilizando-se de uma lógica interna que não condiz com 

o seu tamanho naquele momento. A relatividade da percepção de tamanho é 

                                                 
61

 Being Czech definitely didn‘t have any influence on my work. What did influence it was that I spent 
my childhood in Czechoslovakia, particularly in Prague. A personality is formed by its mental 
morphology. For artistic work this is absolutely fundamental. Prague appears in my films quite often. 
You will find it in Alice and in Surviving Life (Theory and Practice), but this is not the Prague of the 
tourist guide books, but the Prague of my childhood. You won‘t find ‗the sights‘ but chipped walls, the 
dirty staircases of blocks of flats, mysterious cellars, hidden courtyards, the suburbs.  



79 
 
 
 
 

 

abordada de forma bem inusitada em outro momento do filme, quando Alice 

experimenta os pedaços que retirou dos lados opostos do cogumelo no qual estava 

sentado o lagarto. Ao invés de Alice aumentar ou diminuir de tamanho, a mudança 

acontece com vários pinheirinhos artificiais a sua frente. Carroll também brincou com 

o assunto, como podemos ver no seguinte trecho: ―Comeu um pedacinho [do bolo] e 

disse a si mesma, com ansiedade: ‗E agora? E agora?‘, colocando a mão em cima 

da cabeça, a fim de sentir se estava crescendo ou diminuindo‖ (UCHOA LEITE, 

1980, p. 46). É evidente que de nada adiantaria a sua estratégia, pois, ao encolher 

ou crescer, concluiria que estava do mesmo tamanho. 

Quando o Coelho tenta forçar a sua entrada na casa, Alice prende a pata 

dele na porta. Então, ele tenta entrar pela janela, mas Alice empurra a escada, 

fazendo com que o coelho caia numa espécie de estufa (chamada de cucumber 

frame no livro de 1865). Como no texto de Carroll, ele pede ajuda ao lagarto Bill, que 

tenta descer pela chaminé, mas é chutado por Alice. Alice começa a jogar blocos 

retirados da casa do Coelho, e ele chama ―a cavalaria‖ composta por pombas 

trajando caveiras e puxando uma carroça onde se encontram outros seres grotescos 

(Fig. 10).62  

 

Fig.10 – Capuzes estranhamente natalinos 
                 Fontes:www.flickerriver.com             fanpop.com 
 

                                                 
62

 A maioria das criaturas usa capuzes vermelhos (Fig. 10), estranhamente natalinos (que podem ter 
sido utilizados por Tim Burton, fã declarado de Švankmajer, em seu filme O estranho mundo de Jack 
(1993), mesmo que um capuz vermelho seja de praxe para o Papai Noel).  
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Pedras jogadas pelo coelho se transformam em biscoitos que fazem Alice 

encolher, uma estratégia também utilizada por Carroll. O que difere no filme é que 

quando Alice começa a fugir sorrateiramente ao ver que os animais estão entretidos 

cuidando de Bill, o Coelho Branco costura o couro do lagarto ferido, realimentando-o 

de serragem, um atendimento um pouco diferente do livro, em que o lagarto é 

reanimado por conhaque. Mesmo ferido, o lagarto criado pelo diretor pisca os olhos 

dentro da caveira, mostrando que não morreu. 

O fato é que nenhum dos animais morre63 no enredo de Švankmajer, 

independentemente do que acontece. Após a hora do chá, o Chapeleiro Maluco 

(uma marionete de madeira com uma cavidade no lugar do estômago) e a Lebre de 

Março (um brinquedo de dar corda que se locomove numa cadeira de rodas)64 

acabam perdendo as cabeças, mas encontram e usam a cabeça um do outro para 

continuar o seu jogo de baralho. Duas meias ―vermes‖ – esmagadas por Alice ao cair 

inadvertidamente sobre elas – recebem dela um tipo de ressuscitação e voltam a se 

movimentar pelo chão esburacado. Dois valetes decapitados pela tesoura do Coelho 

Branco continuam a sua luta de esgrima (Fig. 11). 

 

 

Figura 11 – Uma luta sem cabeça                
Fontes: WordPress.com.The Contempt Theme   e    Alice (1988) (1:13:38) 

                                                 
63

 Com a exceção, talvez, do camundongo que tentou fazer uma fogueira no alto da cabeça de Alice e 
mais tarde no filme aparece preso dentro de uma ratoeira. 
64

 Ver Fig. 15 para maiores detalhes. 
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A morte que não ocorre com as personagens ameaçadoras e grotescas 

poderia fornecer pelo menos uma catarse, já que não há no filme o mesmo senso de 

humor (e leveza) que evidenciamos nos jogos linguísticos de Carroll. No entanto, a 

morte como tema aparece com frequência no filme. Caveiras saem de ovos (Fig. 12) 

que deveriam alojar uma promessa de vida, corpos inertes parecem afogados em 

vidros nas prateleiras. Objetos inanimados remetem à morte e ao abandono em 

todos os cantos. Ao observar um quadro emoldurado na parede, podemos identificar 

um predador (uma raposa) observando uma presa (um coelho) (Fig. 13). O 

Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março não compartilham, como no texto de Carroll, 

da companhia de um arganaz (traduzido por Uchoa Leite como um leirão). Aparece, 

isso sim, uma estola de raposa animada, que lambe os restos de chá nas xícaras e 

volta para dentro do bule. 

 

Figura 12 – O nascimento da morte   
Fonte: www.bookmice.net/darkchilde/alice 
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Figura 13 – A morte mostra seus dentes 

Fonte: http://www.anelnoath.com/janalice2.jpg 
 

 

No texto de Carroll há também muitos elementos que remetem ao tema da 

morte, porém ele sempre os esconde nas entrelinhas, mesmo reconhecendo a morte 

como o resultado inevitável do processo de envelhecimento que ele, mais do que em 

qualquer outra pessoa, temia evidenciar em Alice Liddell, a sua musa inspiradora. O 

pesquisador Martin Gardner aponta que a primeira piada sobre a morte (encontrada 

por William Empson) acontece já na hora em que Alice está caindo pela toca do 

coelho.  

‗Muito bem!‘ – pensou Alice. – ‗Depois de uma queda dessas não vou achar nada 

demais cair da escada! Lá em casa vão achar que fiquei muito corajosa! Ora, não 

vou contar nada, mesmo se cair de cima do telhado!‘ (O que era bem provável de 

acontecer). (UCHOA LEITE, 1980, p. 42)65 

                                                 
65

 ―‘Well!‘ thought Alice to herself. ‗After such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs! 
How brave they‘ll all think me at home! Why, I wouldn‘t say anything about it, even if I fell off the top of 
the house!‘ (Which was very likely true.)‖ (p. 13). 
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Poucas páginas adiante, Alice, ao encolher, cogita metaforicamente sobre a 

sua morte: 

Seu rosto brilhava ao pensar que agora tinha o tamanho exato para passar pela 

pequena porta que levava àquele lindo jardim. Mas esperou primeiro alguns 

minutos para ver se ia continuar encolhendo. Ficou um pouco nervosa com isso. 

‗Posso terminar sumindo completamente como uma vela. E como é que eu seria 

depois disso?‘ (UCHOA LEITE, 1980, p. 45)66 

Outros exemplos de subtextos sinistros criados por Carroll ocorrem no 

poema recitado pelo Rato67 em que, na tradução de Uchoa Leite (1980), um cão 

chamado Fúria leva o rato ―ao fim‖ (p. 57), mas que termina na versão em inglês 

com a palavra death (morte) sendo impressa num tamanho quase indecifrável de 

fonte (GARDNER, 2000, p. 34). A execução das ordens da Rainha – a decapitação 

das personagens – é uma prática refutada por Grifo, ao falar: ―– Você sabe, isso 

tudo é fantasia dela [da Rainha]: nunca executam ninguém‖ (UCHOA LEITE, 1980, 

p. 107).68  

No filme de Švankmajer, até mesmo quando Alice é encurralada pelas 

personagens e acaba caindo dentro de uma panela cheia de um líquido branco 

(gesso), ela demonstra estar viva ao mexer seus olhos dentro do invólucro no qual 

parece estar imobilizada (Fig. 14). Ocorre um ―parto metafórico‖ quando Alice rompe 

                                                 
66

 ―[...] her face brightened up at the thought that she was now the right size for going through the little 
door into that lovely garden. First, however, she waited for a few minutes to see if she was going to 
shrink any further: she felt a little nervous about this; ‗for it might end, you know,‘ said Alice to herself, 
‗in my going out altogether, like a candle. I wonder what I should be like then?‘‖ (p. 17). Vale 
mencionar que a personagem Tweedledum usa a mesma metáfora no quarto capítulo de Alice 
através do espelho (1871). 
67

 Como já apontado na seção 2.2, esse poema, escrito na forma de uma cauda, faz um trocadilho 
entre tale (história) e tail (cauda), demonstrando a atenção dada por Carroll ao layout das páginas, 
adotada posteriormente pelo movimento da poesia concreta. No poema, Carroll não só fornece uma 
explicação para a aversão do Rato a cães, como também faz críticas ao sistema judiciário britânico, 
com relação a julgamentos e litígios. Outro poema, também exemplar de poesia concreta, consta do 
manuscrito original dado para Alice Liddell, Alice’s Adventures Under Ground.  
68

 ―It‘s all her [the Queen‘s] fancy, that: they never executes nobody, you know‖ (p. 95). 
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o gesso para, em seguida, retomar as suas aventuras. Esse ―parto‖ poderia 

representar a necessidade de romper com moldes anteriores para promover o 

―nascimento‖ do novo.  

 

 

Figura 14 – Descartando a máscara 

Fontes:www.brixpicks.com                  unbearablevision.tumblr.com 

A interpretação de Švankmajer do episódio da hora do chá retoma muitos 

elementos utilizados por Carroll, a começar por duas personagens, o Chapeleiro 

Maluco e a Lebre de Março (uma personagem masculina),69 que enunciam muitas 

falas pronunciadas pelas mesmas personagens no texto de Carroll. Tanto no livro 

quanto no filme, ao ver a porta se abrir, eles começam a gritar ―– Não tem mais 

lugar! Não tem mais lugar!‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 85)70, um aviso que, no filme, 

não desencoraja Alice de entrar sem falar. Já no livro, ela responde indignadamente: 

―– Tem lugar demais‖ (p. 85).71 É possível observar uma pequena discrepância 

entre a versão em inglês, que diz que há bastante espaço, e a tradução para o 

                                                 
69

 No filme não há um arganaz sonolento. Portanto, as histórias sobre as irmãs Elsie, Lacie e Tillie 
(codinomes para as irmãs Liddell) não são mencionadas, pois era o arganaz que as contava no livro 
de Carroll. A raposa que aparece no final da sequência no filme não interage com as outras 
personagens.  
70

 ―No room! No room!‖ (p. 69) 
71

 ―‘There‘s plenty of room!‘ said Alice indignantly.‖ (p. 69) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=AtxSvSi7a2wStM&tbnid=nZ7nY-2tiwAdUM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.brixpicks.com%2Falice-2-a-9112.html&ei=2svWUb_IGZHy8ATiioGoDg&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNE569NEst5GaaU8eXp7ySgqWCy4qg&ust=1373117705952416
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português, que usa a palavra ―demais‖. Nos dois textos, no entanto, há espaço 

suficiente para que as personagens troquem de lugar cada vez que as xícaras à sua 

frente são utilizadas. 

Como já foi mencionado, Alice é a única personagem com falas mostradas 

por meio de close-ups de sua boca. O Chapeleiro fala por meio de Alice que ela 

precisa cortar o cabelo, um comentário que, no livro, Alice acha muito impertinente.  

A célebre charada para a qual Carroll não tinha nenhuma resposta ao escrevê-la72, 

―– Por que um corvo se parece com uma escrivaninha?‖73 (UCHOA LEITE, 1980, p. 

86), também é usada pelo Chapeleiro no filme e pode, como já mencionamos, ter 

sido a inspiração para Švankmajer repetidamente usar a mesa de trabalho nos 

cenários. 

Em seguida, a Lebre lhe oferece vinho que não há, depois volta a trabalhar 

com afinco untando as engrenagens de relógios de bolso ao retirá-los de um bule de 

chá. No texto de Carroll, o processo acontecia ao contrário, pois a Lebre mergulhava 

os relógios no chá após besuntá-los.  Švankmajer extrapola ao fazer com que a 

personagem unte até o relógio do Coelho Branco, quando esse é retirado de uma 

cartola pelo Chapeleiro (quem mais?).  Para deixar Alice ainda mais exasperada, o 

coelho passa o excesso de manteiga que retira de seu relógio na meia dela!  

O seguinte diálogo entre o Chapeleiro e a Lebre é utilizado tanto no livro 

como no filme. O Chapeleiro reclama para a Lebre: ―– Eu bem que lhe disse que a 

manteiga não ia adiantar nada!‖,74  que lhe responde: ― – Era a melhor manteiga que 

                                                 
72

 No prefácio escrito para a edição de 1896 de Alice no país das maravilhas, Carroll fornece uma 
resposta posterior que considerava apropriada: ―Because it can produce a few notes, tho [though] 
they are very flat; and it is never put with the wrong end in the front!‖ (GARDNER, 2000, p. 71). 
73

 ―Why is a raven like a writing-desk?‖ (p. 70) 
74

 ―‗I told you butter wouldn‘t suit the works!‘ he [the Hatter] added, looking angrily at the March Hare.‖ 
(p.71) 



86 
 
 
 
 

 

tinha, eu juro‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 87).75  As ações repetitivas da Lebre 

parecem denotar um certo absurdo em muitos de nossos atos diários. No filme, a 

Lebre afixa os relógios untados no peito do Chapeleiro, como se estivesse lhe 

condecorando com sete medalhas. A Lebre de Švankmajer, por ser um brinquedo de 

dar corda, só consegue executar as suas tarefas através da ajuda do Chapeleiro. 

Sua dedicação lhe garantiria as medalhas? Ou seria a coleção de medalhas no peito 

oco da marionete uma crítica ao poder do governo? 

O Chapeleiro falou à Lebre de que de nada adiantaria usar manteiga nos 

relógios (nas duas narrativas), pois ele ficou sabendo, através de Alice, que o seu 

relógio estava dois dias atrasados quando lhe perguntou o dia do mês, que ela disse 

ser o dia 4. A sua resposta serve para Martin Gardner estabelecer a data da 

narrativa como sendo o dia 4 de maio (GARDNER, 2000, p. 73), data essa que 

coincide com a data de nascimento de Alice Liddell, baseando-se também em uma 

referência feita ao mês de maio no capítulo anterior do livro. A menina tinha dez 

anos quando Carroll registrou a história, em parte devido à sua insistência, mas na 

última página de seu livro, ele incluiu uma foto dela que tirou quando ela tinha sete 

anos, a idade que muito provavelmente tinha em mente para a protagonista ao 

relatar suas aventuras. 

Gardner encontrou uma possível explicação para o atraso do relógio 

mencionado pelo Chapeleiro ao consultar o livro de A. L. Taylor, intitulado The White 

Knight (GARDNER, 2000, p. 73). Taylor apresenta a hipótese de que a diferença de 

dois dias refere-se à diferença entre os meses do calendário e os meses lunares. 

Para ele, faria sentido o Chapeleiro não usar a luz solar para marcar os dias, como 

num calendário, estando num local subterrâneo.  

                                                 
75

 ―‗It was the best butter,‘ the March Hare meekly replied‖ (p. 70). 



87 
 
 
 
 

 

Apesar de o diretor tcheco ter utilizado muito menos diálogo em seu filme do 

que consta no livro de Carroll, a hora do chá é a sequência com o maior número de 

falas de todo o filme. Também é uma cena icônica pelo fato de Švankmajer ter 

escolhido representar o Chapeleiro como uma marionete (Fig. 15). 

 

Figura 15 – Influência do teatro de fantoches 
Fonte: www.mondo-digital.com 

 

 

Em entrevista já citada, à Electric Sheep Magazine, Švankmajer revela que, 

na antiga Tchecoslováquia, era muito comum as crianças terem um teatro de 

fantoches em casa. Ele não fugia à regra (naquela época, pelo menos) e os 

consideravam brinquedos incríveis, ainda mais por ser uma criança tímida. Ele disse: 

―Eu podia usar fantoches para representar todas as injustiças da vida, corrigindo-os, 

me vingando delas. Fantoches têm me acompanhado ao longo da vida. Pode ser 

que tudo o que faço não passe de uma peça de teatro de fantoches‖ (STAFFORD e 

SÉLAVY, 2011).76 Em artigo para Kinema, intitulado ―Tomorrow Could Bring 

                                                 
76

 ―I could use puppets to play out all life‘s injustices, correcting them, taking revenge. Puppets have 
accompanied me throughout my life. It may be that everything I do is just a puppet play.‖  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=lx3FzF6lSolH_M&tbnid=XSQana90QDKp_M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.mondo-digital.com%2Falice.html&ei=ktDWUZ2FLYng8wSShoHoDg&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNGVoeF5e-1H8k8dqye1OkKLTDn0Zw&ust=1373118357962901
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Salvation: Jan Švankmajer's Adaptations of Edgar Allan Poe‖77, Timothy White e J. 

Emmett Winn explicam que fantoches foram utilizados na antiga Tchecoslováquia 

desde o século XVII para demonstrar o descontentamento do povo tcheco com o 

governo. O teatro de fantoches poderia disfarçar protestos sociais ao utilizar uma 

forma de entretenimento não considerada uma ameaça para o governo. Os autores 

também explicam que muito do folclore tcheco assim como dos contos de fada 

desse povo era ligado a essa tradição popular. Švankmajer não fora influenciado 

somente por fantoches, mas com certeza por elementos que habitavam a sua 

infância até antes, pois o seu pai era vitrinista e a sua mãe costureira e, portanto, ele 

devia viver rodeado por manequins. 

Mais uma questão fundamental aflora da entrevista concedida para Stafford e 

Sélavy, a distinção entre contos de fadas e sonhos, conforme a percepção de 

Švankmajer: 

Até agora, todas as adaptações de Alice (incluindo o mais recente de Tim Burton) 

apresentam a obra como um conto de fadas, mas Carroll a escreveu como um 

sonho. E entre um sonho e um conto de fadas, há uma diferença fundamental. 

Enquanto um conto de fadas tem um aspecto educativo ‗ao trabalhar com o dedo 

indicador levantado‘ (representando o moral que o bem vence o mal), os sonhos, 

como uma expressão do nosso inconsciente, buscam intransigentemente a 

realização dos nossos desejos mais secretos, sem considerar inibições racionais ou 

morais, porque são impulsionados pelo princípio do prazer. Minha Alice é um sonho 

realizado. (STAFFORD e SÉLAVY, 2011)78 

                                                 
77

 Em português: ―Amanhã poderá trazer a salvação: as adaptações de Jan Švankmajer de Edgar 
Allan Poe‖. 
78

 ―So far all adaptations of Alice (including the latest by Tim Burton) present it as a fairy tale, but 
Carroll wrote it as a dream. And between a dream and a fairy tale there is a fundamental difference. 
While a fairy tale has got an educational aspect ‗it works with the moral of the lifted forefinger‘ (good 
overcomes evil), dream, as an expression of our unconscious, uncompromisingly pursues the 
realisation of our most secret wishes without considering rational and moral inhibitions, because it is 
driven by the principle of pleasure. My Alice is a realised dream.‖ 
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Uma das realizações obviamente almejadas por Švankmajer é tentar 

expressar as repressões da infância contidas em seu inconsciente de forma tangível. 

Na entrevista já citada do dia 14 de junho de 2011, ele diz que a animação é uma 

forma de representar o mundo da infância, dos sonhos e da imaginação. ―Animação 

é, por enquanto, a única maneira de soprar vida nos objetos inanimados. As 

brincadeiras de criança funcionam com essa mesma mágica. Esse tipo de mágica 

representa o ponto de interseção entre a infância e a animação‖ (STAFFORD e 

SÉLAVY, 2011).79 Na mesma entrevista ele confessa ter um ―fetiche‖ por colecionar 

objetos e diz: ―Gosto das coisas que passaram por mãos humanas, coisas que foram 

tocadas. Tais coisas são carregadas de emoções que podem ser reveladas em 

certas circunstâncias extremamente sensitivas.‖80 A sua relação afetiva com objetos 

faz com que ele nunca tenha utilizado computação gráfica, pois ele acredita que os 

objetos e as personagens criadas por computador não tem passado. 

Em Alice, Švankmajer revela certos aspectos de seu passado que 

influenciaram a sua obra. O filme é imbuído de uma sensação de vigilância que pode 

ser sentida enquanto Alice espreita os movimentos do Coelho Branco (Fig. 16). Esse 

sentimento de monitoramento pode remeter tanto à censura repressiva que o diretor 

sentiu durante a sua carreira ou mesmo na infância quanto ao controle do governo 

sob a população tcheca. 

 
 

                                                 
79

 ―Animation is, so far, the only way of breathing life into inanimate things. Children‘s games work with 
the same magic. This kind of magic is the point where childhood and animation intersect with each 
other.‖ 
80

 I like things that have passed through human hands. Things that have been touched. Such things 
are charged with emotions that are capable of revealing themselves under certain, extremely sensitive 
circumstances. I collect such objects, surround myself with them and in the end I cast such ‗fetishes‘ in 
my films.‖ 
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Figura 16 – Vigilância 
Fonte: http://www.anelnoath.com/janalice1.jpg 

 

 

3.3 ALICE À LUZ DO INSÓLITO 

 

Em seu livro Cinema, imagem e psicanálise (2008), Tania Rivera começa 

apontando, já na introdução, uma relação que Freud estabeleceu entre a psicanálise 

e o artista, que ―detém mais saber sobre o inconsciente do que o psicanalista‖ 

(FREUD citado por RIVERA, 2008, p. 9). A abordagem da autora é pertinente, ao 

―buscar conhecimento sobre o homem nessas obras e, mas especificamente, com 

elas aprender sobre o sujeito e sua relação com a imagem‖ (p. 9-10). Há 

indubitavelmente uma relação muito rica entre o indivíduo e as imagens utilizadas 

por Švankmajer em Alice (1988). Rivera aponta um elemento que a psicanálise e o 

cinema têm em comum: a contemporaneidade, pois Freud publicou, com Breuer, 

Estudos sobre a histeria em 1895, o mesmo ano em que os irmãos Lùmiere fizeram 

as suas primeiras projeções públicas em Paris.81  

Embora Freud nunca tenha se interessado por cinema, de acordo com Tania 

Rivera, vários dos estudos do psicanalista austríaco se aplicam à análise da obra de 

                                                 
81

 Outras pessoas estavam desenvolvendo máquinas semelhantes na mesma época: Thomas Edison 
nos Estados Unidos, e os irmãos Skladanowsky, na Alemanha, entre outros. 
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Švankmajer, especialmente ―Das Unheimliche‖ (1919). O filme do diretor tcheco 

pode ser definido como uma obra que produz uma sensação de ―insólito‖, por vários 

motivos, os mais óbvios sendo a combinação inusitada de elementos utilizada para 

criar as suas personagens e a forma como ele as anima. Freud, após uma longa 

análise do uso das expressões heimlich e unheimlich, inicia a sua abordagem do 

tópico da seguinte forma: 

Quando passamos a rever as coisas, pessoas, impressões, eventos e situações 

que conseguem despertar em nós um sentimento de estranheza, de forma 

particularmente poderosa e definida, a primeira condição essencial é obviamente 

selecionar um exemplo adequado para começar. Jentsch tomou como ótimo 

exemplo ‗dúvidas quanto a saber se um ser aparentemente animado está realmente 

vivo; ou, do modo inverso, se um objeto sem vida não pode ser na verdade 

animado'. (FREUD, 1919, p. 142)82 

Essa definição se aplica perfeitamente ao filme de Švankmajer, onde o 

diretor ―sopra vida‖ em suas composições de objetos inanimados através da 

animação stop-motion. Freud discorda de Jentsch sobre o fator principal que gera a 

sensação de insólito83 no conto ―The Sand-Man‖ de E.T.A. Hoffman, mas ambos 

concordam que o autor é mestre em narrativas fantásticas e na produção da 

sensação do insólito. 

Na primeira seção dessa dissertação, ―O fantástico‖, citamos considerações 

feitas por Todorov de que a psicanálise teria substituído a literatura do fantástico, 

porque ―os temas da literatura fantástica tornaram-se, literalmente, os mesmos 

                                                 
82

 Utilizamos para citações em português a Edição Standard Brasileira das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud da Editora Imago, mas também consultamos a tradução de Strachey 
em inglês.  
83

 De acordo com Freud, Jentsch acredita que o insólito é gerado por uma incerteza intelectual criada 
por Hoffman sobre a personagem Olympia ser ou não humana. Freud, por sua vez, acredita que o 
estranho é criado principalmente pelo tema do Sand-man em si, uma personagem que arranca os 
olhos de crianças. O psicanalista segue em sua análise estabelecendo uma conexão entre o medo da 
perda da visão e da castração. 
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temas das investigações psicológicas [...]‖ (TODOROV, 1973, p. 160). Em seguida, 

refutamos a consideração feita por Jackson (1981) de que a maior omissão na teoria 

de Todorov seria o seu repúdio à teoria freudiana como sendo inadequada ou 

irrelevante para uma abordagem do fantástico. Reiteramos que Jackson está 

equivocada em sua observação, pois Todorov afirma a importância dos estudos de 

Freud ao citar vários de seus ensaios, inclusive o ensaio em consideração ―O 

estranho‖, por sua capacidade de demonstrar o ―caráter duplo da investigação 

psicanalítica‖ ao ser ―ao mesmo tempo uma ciência de estruturas e uma técnica de 

interpretação‖ (p. 149). Não obstante, compartilhamos com Jackson um interesse no 

estudo do inconsciente, onde ―as estruturas sociais e ‗normas‘ são reproduzidas e 

mantidas dentro de nós‖ (JACKSON, 1981, p. 6) para significar a obra fantástica.  

Enquanto a autora americana afirma que o gênero fantástico introduziu 

―confusão e alternativas‖ (p. 6), o teórico búlgaro fala da ―hesitação‖ provocada pelo 

gênero. As condições estabelecidas por Todorov para o gênero se aplicam à análise 

do filme de Švankmajer. ―Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar 

o mundo das personagens como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma 

explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados‖ 

(TODOROV, 2010, p. 38-39). A ambiguidade intencional do diretor tcheco 

certamente faz com que os espectadores hesitem ao tentar encontrar explicações 

para a sua obra. Seriam os objetos de fato animados (uma explicação sobrenatural) 

ou seriam somente partes de um sonho de Alice (uma explicação natural)?  

Alice também parece hesitar ao tentar encontrar a sua própria explicação. 

Inicialmente ela percebe que adormeceu e, acompanhando o seu olhar pelo quarto, 

nós nos asseguramos de que todos os objetos estão inanimados. Porém, em 

seguida, nos deparamos, junto com a protagonista, com o vidro quebrado da caixa 
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de taxidermia, onde antes havia um coelho branco empalhado. A sua reação ao 

perceber a falta do animal alinha-se a outra condição expressa por Todorov: ―A 

seguir, esta hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem; 

desta forma o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem‖ (p. 

33). O ângulo da filmagem, ao enxergarmos através dos olhos da Alice, também 

coincide com a segunda parte dessa condição: ―e ao mesmo tempo a hesitação 

encontra-se representada, torna-se um dos temas da obra; no caso de uma leitura 

ingênua, o leitor real se identifica com a personagem‖ (p. 39).  

Retomando a definição de Todorov sobre o fantástico como ―localizado na 

fronteira entre o maravilhoso (‗o sobrenatural aceito‘) e o estranho (‗o sobrenatural 

explicado‘)‖ (p. 48), voltemos novamente às considerações feitas por Freud sobre o 

estranho, ou insólito. Ele elabora uma hipótese de que o efeito do insólito também 

pode ser atribuído à presença de um ―duplo‖ em outro conto de Hoffman, ―The 

Devil‘s Elixir‖ (―O elixir do diabo‖). Diz que a narrativa é muito complexa e, portanto, 

terá que selecionar os temas mais facilmente identificados com o insólito, como faz a 

seguir: 

Todos esses temas dizem respeito ao fenômeno do ‗duplo‘, que aparece em todas 

as formas e em todos os graus de desenvolvimento. Assim, temos personagens 

que devem ser considerados idênticos porque parecem semelhantes, iguais. Essa 

relação é acentuada por processos mentais que saltam de um para outro desses 

personagens – pelo que chamaríamos telepatia –, de modo que um possui o 

conhecimento, sentimento e experiência em comum com o outro. (FREUD, 1919, p. 

142) 

Švankmajer com certeza cria um efeito insólito ao usar uma boneca que 

parece um ―duplo‖ da atriz Alice, quando essa encolhe. Na verdade são versões em 

tamanhos diferentes da mesma personagem, mas o efeito de sósia permanece, 



94 
 
 
 
 

 

devido à mesma aparência e à mesma vestimenta das duas. Como a boneca possui 

os mesmos objetivos que a atriz – por serem as duas a mesma Alice –, elas 

compartilham dos mesmos conhecimentos, sentimentos e experiências. Se 

considerarmos que as Alices compartilham do mesmo enredo narrado pela mesma 

voz dublada em inglês, teríamos, com a narradora, três entidades diferentes. Para 

tornar a narrativa ainda mais insólita, a Alice humana acaba presa dentro de um 

molde de gesso vestido da mesma forma que ela, do qual se liberta, (Fig. 9) 

ampliando a quantidade de ―Alices‖ para três, ao invés de duas, sendo elas parte da 

sua imaginação ou não.  

Freud aponta que há ainda no conto ―O elixir do diabo‖, ―o retorno constante 

da mesma coisa – a repetição dos mesmos aspectos, ou características, ou 

vicissitudes, dos mesmos crimes, ou até dos mesmos nomes, através das diversas 

gerações que se sucedem‖ (p. 147). Não há esse tipo de repetição de características 

ou atos através de várias gerações no filme, mas há a repetição como elemento que 

cria certa previsibilidade, que faz com o impacto do insólito seja amplificado quando 

ocorre. Cada uma das seis vezes que Alice tenta puxar a maçaneta da gaveta, a 

mesma acaba em sua mão, muitas vezes fazendo com que ela caia. A maçaneta em 

si pode ser uma alusão à experiência que Švankmajer teve ao usar LSD, e a 

sensação gerada pela droga (entre muitas outras) de não estar em controle da 

situação, pois, como ele relatou, teve que ser contido por uma noite em um quarto 

forrado onde não havia nenhuma maçaneta.84  

Existe também um elemento sensual recorrente nas imagens em close-up 

dos lábios vermelhos da Alice mirim (Fig. 17), que contrastam com o branco ―puro‖ 

de sua pele, e os frames fulgazes que mostram as suas coxas. Portanto, a maçaneta 

                                                 
84

 Um relato pormenorizado está nas páginas 63 e 64. 
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e a gaveta podem representar órgãos sexuais. Essa sensualidade latente pode 

também remeter à natureza transgressora da sexualidade de Carroll. Um teor erótico 

também pode ser observado na movimentação das meias/minhocas pelos orifícios 

do assoalho (Fig. 18). 

 

                                       (01:21)                                                      (49:21) 
Fig. 17 – Lábios que narram               Fig.18 – Meias que se movimentam 
 

Além do refrão ―Cortem-lhe a cabeça‖ ser repetido muitas vezes pela Rainha 

de Copas, o ato, quando ocorre, é executado pelo Coelho Branco, munido de uma 

tesoura. Também não podemos deixar de retomar a cena da hora do chá, quando a 

Lebre unta todos os relógios enquanto o Chapeleiro lhe dá corda e recoloca o seu 

olho esquerdo no lugar. Nessa cena há outras repetições: da troca de lugares à 

mesa e da mesma frase ―Não tem mais lugar!‖, pronunciada pelo Chapeleiro e pela 

Lebre tanto na hora de Alice abrir a porta para entrar como para sair. As duas 

personagens também repetem as falas uma da outra de oferecer vinho para Alice e 

lhe falar que precisa cortar o cabelo. Esses são apenas alguns exemplos de como o 

diretor tcheco faz uso de repetições. 

Freud faz uma investigação mais profunda do efeito insólito criado por 

repetições em ―Além do princípio do prazer” (1920).  Nesse texto, apresenta, entre 
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muitos outros tópicos, a hipótese de que a compulsão por repetição que provem de 

impulsos instintivos pode dominar no inconsciente e sobrepor o princípio do prazer. 

Exemplifica, apontando que esse instinto é facilmente reconhecido em crianças 

pequenas, pois ―se contarmos a uma criança uma linda história, ela insistirá em ouvi-

la repetidas vezes, de preferência a escutar uma nova, e sem remorsos estipulará 

que a repetição seja idêntica‖ (FREUD, 1920, p. 18). Esse traço desaparece 

gradativamente e, portanto, para os adultos ―se um chiste é escutado pela segunda 

vez, quase não produz efeito‖ (p. 18). Percebemos no filme de Švankmajer uma 

compulsão por repetir cenários insólitos que com certeza o acompanham desde a 

sua infância, especialmente porões pouco iluminados, escadarias com degraus 

desgastados e paredes com tinta descascando. Ele afirmou para Stafford e Sélavy, 

na entrevista já citada, que esses elementos remetem à Praga de sua infância. O 

ruído acentuado de uma única lâmpada no filme Alice pode representar uma 

transição para elementos com conotações pessoais para o diretor, como podemos 

ver na passagem citada por František Dryje: 

[...] a primeira sensação de depressão e desespero... Entramos no apartamento e 

havia uma lâmpada nua piscando no teto da cozinha. Minha mãe correu para 

escurecer a janela do quarto... cara a cara com a escuridão além da janela, percebi 

minha própria mortalidade. (DRYJE, 2004, p. 112)85 

No ensaio ―O estranho‖, Freud também aponta que o insólito pode ocorrer 

quando um elemento que anteriormente gerou ansiedade ao ser reprimido ocorre 

novamente, não importando se o evento tenha sido assustador na primeira vez ou 

não. Ele também esclarece porque a expressão heimlich pode ter chegado a 

                                                 
85

 ―[...] first feeling of depression and despair...We entered the apartment and there was a bare light 
bulb blinking down from the kitchen ceiling. My mother quickly ran to darken the room window...face to 
face with the darkness beyond the window I realized my own mortality. ― 
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significar o mesmo que o seu oposto, unheimlich. Nesse caso o insólito não estaria 

ocorrendo por algo ser novidade, mas por algo que era familiar ter ficado alienado da 

mente da pessoa ao ser reprimido. Quando essa ideia ou fato é revelado, ao invés 

de continuar reprimido, o insólito pode ocorrer. Em ambos os casos descritos, 

verificamos uma repressão. Repressão é algo que Švankmajer sofreu, não só 

explicitamente pela censura, mas internamente, desde a sua infância, e ele parece 

―exorcizar‖ alguns demônios do seu passado em Alice. 

O efeito do insólito também pode ser atribuído aos mortos e à morte. Freud 

diz que ―Dificilmente existe outra questão [...] em que as nossas idéias e sentimentos 

tenham mudado tão pouco desde os primórdios dos tempos, e na qual formas 

rejeitadas tenham sido tão completamente preservadas sob escasso disfarce, como 

a nossa relação com a morte‖ (FREUD, 1919, p.152). Ele atribui a nossa postura 

conservadora a dois motivos: ―a força da nossa reação emocional original à morte e 

a insuficiência do nosso conhecimento científico a respeito dela‖ (p. 152). Membros 

que após serem cortados mantém movimentos independentes também criam um 

impacto do insólito, algo que nós podemos verificar nos seres criados por 

Švankmajer. A morte, que parece não afetar as personagens de modo permanente, 

está presente no filme não somente através dos comandos de decapitação 

proferidos pela Rainha de Copas e executados pelo Coelho Branco, mas também 

pairando como possibilidade de sentença quando Alice vai ao tribunal, pois ela é 

instruída pelo Rei a seguir o roteiro, em que deve pedir ―a sentença mais severa‖. As 

personagens contendo esqueletos que compõem o júri lembram a morte também 

pelo fato do grupo estar ―sedento‖ por uma sentença. Mas, além de todos esses 

exemplos, há uma sensação de desuso e abandono com relação aos objetos que 
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nos remete à morte, morte das relações que os objetos possam ter tido no passado 

com os seus donos. 

Freud aponta muitos fenômenos que podem gerar uma sensação de 

estranheza, ou insólito, mas é cauteloso ao falar da repetição como um desses 

elementos: 

O fator da repetição da mesma coisa não apelará, talvez, para todos como fonte de 

uma sensação estranha. Daquilo que tenho observado, esse fenômeno, sujeito a 

determinadas condições e combinado a determinadas circunstâncias, provoca 

indubitavelmente uma sensação estranha, que, além do mais, evoca a sensação de 

desamparo experimentada em alguns estados oníricos. (FREUD, 1919, p. 148) 

Em nossa breve análise dos elementos que possam gerar uma sensação do 

insólito postulados por Freud que estão presentes no filme do diretor tcheco, não 

poderíamos deixar de citar a ênfase especial dada pelo psicanalista austríaco à 

sensação do insólito que ocorre quando a distinção entre a imaginação e a realidade 

é borrada, como acontece em estados oníricos. Švankmajer utiliza essa técnica de 

entrelaçamento da linha divisória entre sonho e realidade em muitos de seus filmes, 

e, obviamente em Alice, criando um paralelo com a narrativa de Carroll. No filme, 

somos levados a crer que o diretor irá fazer a narrativa remeter a um sonho, como 

fez Carroll, até descobrirmos, junto com a protagonista, que o Coelho Branco 

continua desaparecido. Alice vai até a caixa de taxidermia cujo vidro fora quebrado 

pelo coelho empalhado com uma tesoura, e retira outra da gaveta, terminando o 

filme com a frase ―Talvez eu corte a sua cabeça, dessa vez‖. 

Os elementos que criam uma incerteza devido à falta de clareza entre a 

realidade e a imaginação, ou, como diria Todorov, uma ―hesitação‖, não produzem 

uma sensação de estranheza quando são apresentados em um conto de fadas. Isso 
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seria mais um motivo para Švankmajer refutar as interpretações da história de Alice 

como um conto de fadas. Freud explica por que não temos uma sensação de 

estranheza quando, em um conto de fadas, a realidade é mesclada com a 

imaginação: 

Nos contos de fadas, por exemplo, o mundo da realidade é deixado de lado desde 

o princípio, e o sistema animista de crenças é francamente adotado. A realização 

de desejos, os poderes secretos, a onipotência de pensamentos, a animação de 

objetos inanimados, todos os elementos tão comuns em histórias de fadas, não 

podem aqui exercer uma influência estranha; pois, como aprendemos, esse 

sentimento não pode despertar, a não ser que haja um conflito de julgamento 

quanto a saber que coisas que foram ‗superadas‘ e são consideradas incríveis não 

possam, afinal de contas, ser possíveis; e esse problema é eliminado desde o início 

pelos postulados do mundo dos contos de fadas. Assim, verificamos que as 

histórias de fadas, que nos proporcionaram a maioria das contradições em relação 

à nossa hipótese do estranho, confirmam a primeira parte da nossa proposta – de 

que, no domínio da ficção, muitas dentre as coisas que não são estranhas o seriam 

se acontecessem na vida real. (FREUD, 1919, p. 157). 

Vários elementos relacionados acima por Freud se aplicam ao filme de 

Švankmajer, entre eles, os poderes secretos dos seres, pois quase todos os objetos 

inanimados os exibem, trazidos à vida pela animação do diretor. O filme também 

poderia ser interpretado à luz dos estudos de Freud apresentado em Interpretação 

dos sonhos, mas isso demandaria outro estudo, além do presente trabalho.  
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4 ALICE IN WONDERLAND (2010), DE TIM BURTON 

 

4.1 O ROTEIRO DE LINDA WOOLVERTON 

 

Linda Woolverton é responsável não só pelo roteiro de Alice in Wonderland 

(2010) de Tim Burton, mas também pelos roteiros de O rei leão e A bela e a fera. Ela 

não tinha intenção de reproduzir Alice no país das maravilhas de Lewis Carroll 

(1865), como pode ser comprovado pelo fato dela ter escolhido um momento 

diferente na vida da protagonista ao escrever o seu roteiro. Woolverton explicou, em 

entrevista para o jornal The Daily Mail, no dia 20 de abril de 2010: "Eu não estava 

tentando recontar a velha história, estava brincando com a ideia: e se Alice fosse 

mais velha e voltasse ao país das maravilhas?" (BOSHOFF, 2010).86 Woolverton, 

em entrevista para o Writers Guild of America, explica que a história se passa "em 

um momento na vida de uma garota quando ela está enfrentando escolhas 

iminentes sobre a vida e o que ela vai ser. A aventura na toca do coelho é uma 

oportunidade [de Alice] encontrar a força interior perdida ao perder seu pai" 

(CALLAGHAN, 2010).87  Essa força de caráter é chamada por Alice e o Chapeleiro 

Maluco de muchness88, um termo que vem diretamente da obra de Lewis Carroll. Na 

obra literária, na hora do chá maluco, a arganaz fala de "muito de um muchness", ao 

                                                 
86

 ―I wasn't trying to re-tell the old story; I was toying with the thought: what if Alice was older and she 
went back into Wonderland?‖ Disponível em: http://www.webcitation.org/5uGU2R9mM 
87

 ―in a time in this girl‘s life when she‘s facing imminent choices about life and who she‘s going to be. 
The adventure down the rabbit hole is a chance [for Alice] to find that inner strength she lost when she 
lost her father.‖ Disponível em: http://www.wga.org/content/default.aspx?id=4004 
88

 WOOLVERTON, L., Alice, roteiro baseado nas obras Alice no país das maravilhas e Alice através 
do espelho, 2008. No roteiro, as referências a muchness são as seguintes: 
 ―MAD HATTER: ‗You‘re not the same as you were before. You were much more...much more 
muchier...you‘ve lost your muchness.‘ (Você não está igual ao que era antes. Você tinha muito... 
muito mais muchness... você perdeu o seu muchness.) 
ALICE: ‗My muchness?‘‖ (p.38). (Meu muchness?) 
Mais tarde, quando Alice tem que pisar nas cabeças dos executados para atravessar o fosso e 
chegar ao castelo da Rainha Vermelha, ela fala a si mesma: ―Perdi meu muchness, é?‖ (―Lost my 
muchness, have I?‖ ) 
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recitar palavras que começam com a letra ―m‖. Como já apontamos, a expressão é 

usada na Inglaterra para significar que duas coisas são muito parecidas e não se 

refere à força interior. No entanto, se Alice encontrar a força que ela demonstrara 

numa visita anterior a Underland, poderíamos entender que ela pareceria muito com 

ela mesma quando criança e, portanto, a expressão coincidiria com seu sentido mais 

comum. 

A concepção de Woolverton da narrativa de Alice parece estar alinhada ao 

desejo expresso por Burton de trazer ―fundamentação e embasamento emocional‖ a 

uma história como ele nunca vira antes em nenhuma adaptação. Woolverton 

começa o seu roteiro com uma Alice de 19 anos de idade, que descobrirá, no final 

de suas aventuras, que estava retornando a um lugar onde já estivera. Essa ideia é 

uma transgressão ao final da história criada por Carroll, onde tudo não passava de 

um sonho. Chegamos ao final do filme com uma hesitação, conforme a definição 

elaborada por Todorov para o gênero fantástico, entre explicar as aventuras como 

sendo reais ou imaginárias. Essa mesma hesitação é gerada no filme de 

Švankmajer, mas por meios diferentes.  

Woolverton aponta na entrevista para The Daily Mail que a narrativa dá uma 

chance a Alice de perceber que ―o que ela sempre pensou ser um sonho na verdade 

era uma memória‖89 e acrescenta ―Eu tinha essa imagem mental em um momento 

muito crucial na vida dela, tendo que tomar uma decisão importante, mas sendo 

distraída pelo Coelho Branco‖ (BOSHOFF, 2010).90 Portanto, ao representar a fase 

de Alice atingindo a maioridade, Woolverton subverte o enfoque na infância 

característico da obra de Carroll. 

                                                 
89

 ―to realize that this dream she‘d always thought she had was actually a memory.‖ 
90

 ―I had this mental picture of her standing at a very crucial moment in her life and having to make an 
important decision, but being distracted by the White Rabbit.‖  
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O filme de Burton, situado na época vitoriana, mostra Alice tendo um sonho 

recorrente em sua infância, que ela sempre contava ao seu pai, Charles Kingsley. 

Sua vida sofre um revés com o falecimento dele. Aparece uma vista panorâmica de 

um jardim repleto de pessoas vestindo trajes da época. Mal sabe Alice que está 

prestes a receber um pedido público de casamento. Subvertendo o que seria a 

opção para o conto de fadas, ao invés de aceitar o pedido, ela sai correndo 

apressadamente, atrás de um coelho branco trajando um colete e casaco. Existe um 

paralelo entre a busca de respostas da Alice de Burton e a protagonista de Carroll, 

mas para questões diferentes suscitadas por diferentes momentos da vida. O que é 

igual é a falta de controle que elas têm sobre as suas vidas, e a sensação de 

desamparo que sentem quando ficam distanciadas da proteção paternal.  

 

4.2  A RECONFIGURAÇÃO DE ELEMENTOS DO ENREDO 

Desde o início do filme Alice in Wonderland (2010), torna-se evidente que 

Tim Burton não tinha a intenção de replicar o enredo criado por Carroll ou de alguma 

adaptação cinematográfica anterior de Alice. No artigo de Boshoff, Burton é citado 

como tendo dito "Li as histórias de Alice quando tinha oito anos, e já vi várias 

versões para TV e cinema, incluindo o desenho de longa-metragem dos Estúdios 

Disney (1951). Mas, para ser honesto, nunca gostei de nenhuma delas" (BOSHOFF, 

2010)91. De acordo com Linda Hutcheon, em Uma teoria da adaptação (2011), 

"Como a adaptação é uma forma de repetição sem replicação, a mudança é 

inevitável, mesmo quando não há qualquer atualização ou alteração consciente da 

ambientação" (HUTCHEON, 2011, p. 17). Portanto, imagine as transgressões que 

                                                 
91

 ―I read the Alice stories when I was eight, and I've seen the various TV and cinema versions, 
including the 1951 Disney cartoon. But, to be honest, I've never liked any of them‖. 
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serão cometidas se tanto a roteirista quanto o diretor intencionalmente alteram 

elementos do texto-fonte para contar uma história diferente. Como ficará a nova 

interpretação de Alice após essa transposição? Será que os efeitos da transposição 

são tão inevitáveis quanto foi o processo de crescimento de Alice? 

Linda Hutcheon afirma que ―vários críticos profissionais e membros do 

público recorrem igualmente à esquiva noção do ‗espírito‘ de uma obra ou de um 

artista; o sucesso da adaptação dependeria, pois, da captura e veiculação desse 

‗espírito‘‖ (HUTCHEON, 2011, p. 32). Ela ressalta, no entanto, que um autor ou o 

―espírito‖ de uma obra é sempre invocado para justificar mudanças radicais na ―letra‖ 

ou na forma. Em outros momentos, o ―tom‖ ou ―estilo‖ pode ser invocado, mas, 

obviamente, esses elementos são subjetivos e, portanto, de difícil teorização. A 

autora admite que, na maioria das teorias de adaptação, a história é um 

denominador comum. "A adaptação buscaria, em linhas gerais, ‗equivalências‘ em 

diferentes sistemas de signos para os vários elementos da história: temas, eventos, 

mundo, personagens, motivações, pontos de vista, consequências, contextos, 

símbolos, imagens, e assim por diante‖ (p. 32). 

O que poderia parecer mais ilógico como ―equivalência‖ em uma adaptação 

– uma representação inicialmente ―realista‖ da era vitoriana – do que um coelho 

branco falante trajando um colete? Esse é o animal que Alice encontra primeiro, 

tanto na narrativa de Carroll, assim como na trama de Burton (se descartarmos o 

maçante Hamish, que propôs casamento à ela) e, certamente, representa um 

presságio da aventura ilógica que seguirá. Na adaptação de Burton, Alice retorna ao 

país das maravilhas após perseguir o coelho e cair em um buraco. Desde o início da 

sua descida, diferenças entre o texto literário e a adaptação podem ser notadas.  



104 
 
 
 
 

 

Para começar, no filme de 2010, Alice não fica desapontada com um frasco 

vazio de marmelada, mas é quase ultrapassada por um piano. Burton parece ter 

feito a sua lição de casa, em termos de pesquisa, sobre o interesse vigente na 

época de Carroll quanto à queda de objetos em direção ao centro da Terra. Isso é 

simplesmente a primeira indicação de que as escolhas feitas na adaptação do diretor 

americano podem ser, até certo ponto, subjetivas, como todas as escolhas são, mas 

não devem ser descartadas como irrelevantes.  

Hutcheon aponta que ―os temas talvez sejam os elementos da história mais 

prontamente identificados como adaptáveis entre mídias ou mesmo entre gêneros e 

contextos‖ (HUTCHEON, 2011, p. 33).  Em seguida, ela cita o autor de Engaging 

Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema (1995), com relação às personagens: 

Os personagens, é claro, também podem ser transportados de um texto a outro, e, 

a rigor, conforme alega Murray Smith, são cruciais aos efeitos retóricos e estéticos 

de textos narrativos e performativos, pois engajam a imaginação dos receptores 

através do que ele chama de reconhecimento, alinhamento e aliança. (SMITH 

citado por HUTCHEON, 2011, p. 33) 

Em primeiro lugar, examinaremos as escolhas feitas por Woolverton e 

Burton quanto à utilização de personagens da obra Alice no país das maravilhas e 

(em alguns casos, Alice através do espelho) de Carroll, como também do filme 

precursor Alice (1988) de Švankmajer. Posteriormente, pretendemos mostrar a 

natureza transgressora de Woolverton/Burton quanto ao enredo, os principais temas, 

e as imagens. 

Os criadores de Alice in Wonderland (2010) optaram por manter, além da 

protagonista Alice, o Coelho Branco, o Chapeleiro Maluco, a Lagarta Azul, a Rainha 

Vermelha, o Valete de Copas, o Gato de Cheshire, a Rainha Branca, Tweedledee e 
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Tweedledum, o Bandersnatch e Jabberwocky, personagens importantes para criar 

um reconhecimento e aliança em receptores de uma adaptação que não reivindica 

de forma alguma a replicação. Várias dessas personagens foram renomeadas, como 

veremos ao longo desse capítulo. Outras, em papéis coadjuvantes no filme, são a 

Lebre de Março e a arganaz que é um símbolo do ponto de vista de Woolverton de 

que ―as mulheres e meninas precisam de modelos de mulheres com poder e força 

de vontade‖, como afirma em entrevista concedida para o jornal The New York 

Times no dia 28 de fevereiro de 2010 (ROHTER, 2010).92 A arganaz parece ser a 

representação de Alice no reino animal.  

Mesmo antes de Alice encontrar o Coelho Branco, ela fala com as irmãs 

gêmeas Faith e Fiona Chattaway, que são teasers dos gêmeos Tweedledee e 

Tweedledum, a quem ela vai encontrar, novamente, no mundo subterrâneo. Fiona e 

Faith balbuciam, espelhando a natureza prolixa dos gêmeos que as inspiraram. 

Fiona, fiel ao seu sobrenome Chattaway (chat away, i.e., tagarelar), acaba deixando 

escapar que o evento é de fato uma festa surpresa de noivado para Alice, talvez a 

última a saber. Alice também é a última a descobrir (no filme de 2010) que o que ela 

achava que era um sonho recorrente era de fato uma memória de uma aventura que 

ela teve como criança. Este é um momento de transgressão com relação à história 

de Carroll. Alice na adaptação de Tim Burton é reconhecidamente Alice Revisited, 

que também revisitará o mundo subterrâneo, agora chamado de Underland. 

Uma alusão interessante à obra de Carroll aparece no seguinte diálogo entre 

Lady Ascot (a mãe de Hamish) e Alice: 

LADY ASCOT: Você sabe o que eu sempre temi? 

ALICE: O declínio da aristocracia? 

                                                 
92

 ―Women and girls need role models of strong-willed, empowered women.‖ 
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LADY ASCOT: Netos feios. Mas você é tão linda. Você com certeza vai produzir 

pequenos... (ela engasga). Imbecis! Os jardineiros plantaram rosas brancas quando 

pedi especificamente vermelhas. 

ALICE: Você sempre pode pintá-las de vermelho. (WOOLVERTON, 2008, p. 8-9, 

grifo do autor)93 

Na história de Carroll os jardineiros pintam as rosas brancas de vermelho 

para evitar serem decapitados pela Rainha Vermelha (CARROLL, 2000, p. 79-80). 

No filme de Burton, vislumbramos – através de um flashback – que Alice menina 

pintou as rosas sob a supervisão da Rainha Vermelha, durante a sua primeira visita 

a Underland. Além disso, em função da inserção em Alice in Wonderland (2010) 

desse diálogo e da pergunta de Alice, o roteiro e o filme demonstram que se 

mantiveram alinhados à postura crítica de Carroll, tanto no que diz respeito ao 

governo, bem como a natureza ambígua do significado da linguagem, conforme as 

leituras possíveis do termo ―imbecis‖. 

Tim Burton disse em entrevista já citada para The Daily Mail que a Rainha 

Vermelha, interpretada por sua esposa Helena Bonham Carter, lhe faz lembrar a 

milionária Leona Hemsley que recebeu o título de "Rainha da Maldade" (Queen of 

Mean). A cabeça de Helena foi ampliada para três vezes do seu tamanho natural 

através de computação gráfica, o que parece muito apropriado para uma rainha com 

uma obsessão por cortar cabeças. Há um diferencial entre Alice in Wonderland de 

Burton e o texto de Carroll no que diz respeito à ordem da Rainha. Enquanto no 
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 ―LADY ASCOT: ‗Do you know what I‘ve always dreaded?‘ 
ALICE: ‗The decline of the aristocracy?‘ 
LADY ASCOT: ‗Ugly grandchildren. But you‘re so lovely. You‘re bound to produce little… (she gasps) 
Imbeciles! The gardeners planted white roses when I specifically asked for red.‘ 
ALICE: ‗You could always paint the roses red.‘‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 8-9, grifos meus) 
Nota: Como já foi mencionado, é possível que as cores das rosas no palácio da Rainha de Copas na 
narrativa de Carroll simbolizem a Guerra das (Duas) Rosas, batalhas travadas pelo trono da Inglaterra 
entre a família real de Lancaster (cujo brasão tem uma rosa vermelha) e de York (que traz no seu 
uma rosa branca). 
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texto de 1865 a rainha constantemente diz "Corta-lhe a cabeça‖, nenhuma evidência 

real de decapitação é fornecida. Na verdade, o Grifo diz para Alice, "isso tudo é 

fantasia dela: nunca executam ninguém" (UCHOA LEITE, 1980, p. 107).94 No caso 

do filme, Alice atravessa um fosso para entrar no castelo da Rainha Vermelha 

pisando em cabeças decapitadas. Já no filme de Švankmajer, o Coelho Branco é 

quem corta as cabeças, mas, por serem objetos animados, fica a pergunta: 

deveríamos considerar esses atos como vandalismo ao invés de assassinatos?  

Encontramos uma alusão intertextual à Odisséia. Após Ulysses cegar 

Polifemo, ele responde aos que lhe perguntam quem o feriu: ―Amigo, do antro 

Polifemo disse,/ O ousado que por dolo, não por força,/ Matou-me, foi Ninguém‖ 

(ODORICO MENDES, 2009, p. 102). Para não haver dúvida quanto à fonte da 

intertextualidade, o olho do Bandersnatch é retirado pela arganaz no filme de Burton. 

Uma subversão no enredo acontece quando Alice conquista a confiança da besta, 

de quem recebe cuidados, ao lhe devolver o olho, dizendo que estão quites (mesmo 

não sendo um tratamento ―olho-por-olho‖). 

Bandersnatch não só permite que Alice pegue a espada Vorpal, como 

também a leva, após ser encurralada pelos soldados da Rainha Vermelha, também 

conhecida como Iracebeth, para o palácio da Rainha Branca. Esta cena, bem como 

outra cena semelhante quando o cão de caça Bayard leva Alice para o palácio da 

Rainha Vermelha, é definitivamente uma alusão a uma cena em A história sem fim 

(1984). Devido à familiaridade da imagem de Falcor, o dragão, carregando Bastian 

em suas costas (e à natureza ubíqua das paródias subsequentes), Burton parece 

estar aludindo ao fato de que o curso da literatura e de suas adaptações compõe 

                                                 
94

 ―It‘s all her fancy, that: they never executes nobody, you know,‖ (GARDNER, 2000, p. 79-80) 
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uma história sem fim. Curiosamente, são imagens que criam essa alusão (Fig. 19), 

pois palavras poderiam alteram o ritmo rápido da trama naquele momento.  

 

  

Figura 19 – Uma história sem fim em imagens 
    Fontes: filmconnoisseur.blogspot.com    milkfish.blogdetik.com    (43:04) 

Alice in Wonderland (2010) 

Para aqueles familiarizados com o diálogo em A história sem fim, a 

intertextualidade dá uma volta completa, quando "Ninguém" é substituído por "Nada" 

e, em contrapartida, Fantasia representa cada parte da fantasia humana: 

G'mork: Menino tolo. Você não sabe nada sobre Fantasia? É o mundo da fantasia 

humana. Cada parte, cada criatura nele, é um pedaço dos sonhos e das 

esperanças da humanidade. Portanto, não tem limites. 

Atreyu: Mas por que é que Fantasia está morrendo, então? 

G'mork: Porque as pessoas começaram a perder as esperanças e esqueceram de 

seus sonhos. Assim, o Nada se tornou mais forte. 

Atreyu: O que é o Nada? 

G'mork: É o vazio que restou. É como um desespero, que destrói este mundo. 

(PETERSEN e WEIGEL, 1984, baseado na obra de Michael Ende, Die Unendliche 

Geschichte, de 1979) 

O desespero da humanidade é representado com maestria por Švankmajer 

em seu filme Alice (1988), através das cores escuras de suas imagens, e a falta de 

cores vivas, com a exceção das cenas externas e dos cenários pintados e, portanto, 

artificiais. Já o vazio, do diretor tcheco, está repleto de objetos abandonados e 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sg65bcdMi9a--M&tbnid=9yE_LymoLd7NeM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ffilmconnoisseur.blogspot.com%2F2010%2F08%2Fnever-ending-story-book-review.html&ei=3J7uUaPrK43S9gT9zICIDA&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNF8uNM9_Jxt8gvx_UjgO42xlKh1Lg&ust=1374679116912654
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composições animadas somente pelo stop-motion, com os quais uma única 

personagem humana contracena.  

O enredo de Tim Burton inclui uma traição amorosa que não consta da obra 

de Carroll, uma subversão talvez usada, lamentavelmente, no estilo de ‗fórmulas 

hollywoodianas‘, para agradar o público contemporâneo. A Rainha Vermelha diz ao 

Valete de Copas que ela "tinha que fazer isso", referindo-se a ter o rei decapitado, 

caso contrário ele a teria abandonado.95 Os espectadores são informados, através 

do diálogo que traduzimos a seguir, que a Rainha Vermelha usurpou o poder, pelo 

menos em parte, como retaliação pela perda do amor do Rei para a sua irmã, a 

Rainha Branca, que se chama Mirana.96  

RAINHA VERMELHA: Eu sei. Mas Mirana pode fazer qualquer um se apaixonar 

por ela: homens, mulheres e até mesmo os móveis. 

Ela olha para os animais / móveis aprisionados. 

VALETE DE COPAS: Até mesmo o rei. 

Seu escuro, amargo olhar desce para o fosso sombrio lá em baixo. 

RAINHA VERMELHA: Eu tive que fazê-lo. Ele teria me deixado. 

(WOOLVERTON, 2008, p 48, ênfase minha) 

 

O fato de Woolverton/Burton terem incluídos a possibilidade de uma relação 

amorosa entre pessoas do mesmo gênero representa sem dúvida uma nova 

contextualização na adaptação. 

Na trama do filme de 2010, o Chapeleiro Maluco convence a Rainha 

Vermelha de que a sua cabeça é uma verdadeira oportunidade para ele produzir 

                                                 
95

 ―RED QUEEN: ‗I know. But Mirana can make anyone fall in love with her: men, women, even the 
furniture.‘ 
She glances at the captive ANIMALS/FURNITURE. 
KNAVE OF HEARTS: ‗Even the King.‘ 
Her dark, bitter gaze travels down to the grim moat below. 
RED QUEEN: ‗I had to do it. He would have left me‘‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 48, ênfase minha). 
96

 Um rei que está sendo capturado por outra rainha certamente ecoa as referências ao xadrez 
presentes em Alice através do espelho de Carroll (1871), mas isso já é uma outra história. 
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chapéus (em oposição à cabeça insignificante de sua irmã, a Rainha Branca). Não 

poderia haver maneira melhor para elogiar uma figura tão cabeçuda e, ao mesmo 

tempo, demonstrar a astúcia do Chapeleiro. Quando ele consegue fazer um chapéu 

que esconde totalmente a cabeça de Iracebeth, uma cortesã com uma prótese de 

um nariz grande afirma: "Sua Majestade nunca pareceu melhor"97, uma declaração 

que, ao permitir uma dupla interpretação, poderia ter saído de uma obra de Carroll. 

Esta cena é um dos momentos de lucidez do Chapeleiro Maluco emprestado à 

personagem por seus criadores. Johnny Depp pesquisou extensivamente sobre a 

época vitoriana e os efeitos do envenenamento por mercúrio que acometia os 

chapeleiros ao utilizá-lo para produzir chapéus de feltro.  O seu objetivo era criar um 

Chapeleiro Maluco que não fosse uma personagem rasa, mas sim alguém 

atormentado pelas memórias e pelos efeitos da doença, representados 

simbolicamente através dos seus cabelos cor-de-laranja. A sintonia entre o diretor e 

o ator pode ser comprovada pelas interpretações que cada um fez da personagem, 

sem que um tenha visto os desenhos do outro (Fig. 20). 

 

Figura 20 – O Chapeleiro Maluco, por Tim Burton (à esquerda) e por Johnny Depp (à direita) 

Fonte: http://www.tumblr.com/tagged/tim%20burton%20artwork 
 
 

                                                 
97

 ―BIG NOSE WOMAN: ‗Your Majesty has never looked better‘‖ (p. 55). 
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Burton e Woolverton escolheram cercar a Rainha Vermelha com uma 

comitiva de pessoas portando próteses protuberantes de partes do corpo. Quando 

um nariz grotescamente grande de uma delas cai, o Chapeleiro ironiza, "Cheira 

como se você tivesse deixado cair algo‖.98 As partes falsas dos corpos das outras 

pessoas começam a cair, revelando a farsa coletiva.  O Chapeleiro Maluco é salvo 

de perder a sua própria cabeça, com a ajuda do Gato de Cheshire, que se disfarça 

como ele. O Gato e a cartola (do Chapeleiro) começam a flutuar no ar, deixando o 

carrasco sem ação. Esta cena está ligada ao momento na história de Carroll em que 

o carrasco está discutindo com o Rei e a Rainha de Copas, que ele não podia cortar 

a cabeça do gato de Cheshire, a menos que houvesse um corpo do qual separá-la, 

uma cena já descrita anteriormente. Woolverton/Burton inserem esse evento 

soberbamente no filme, acrescentando um motivo para o Gato de Cheshire querer 

ajudar o Chapeleiro, seu próprio interesse na cartola. Na ilustração de Tenniel para a 

obra de Carroll, o Valete de Paus é retratado como o carrasco, enquanto o único 

valete no Alice in Wonderland (2010) é o Valete de Copas, interpretado pelo ator 

Crispin Glover, em uma imagem metade real, metade digital. Glover teve que usar 

um terno verde (para ―desaparecer‖ no fundo verde) e pernas de paus para criar 

uma imagem desproporcionalmente alta. Em seguida, seu corpo inteiro, fantasia e 

capa, foram gerados através de computação gráfica. 

 

4.3  PERSONAGENS EM NOVAS ROUPAGENS 
 
 

O Valete de Copas, também conhecido como Ilosovic Stayne, é o chefe do 

exército da Rainha Vermelha. As cicatrizes no seu rosto são lembranças da batalha 

                                                 
98

 ―It smells like you‘ve dropped something.‖ (WOOLVERTON, 2008, p.55) 
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que travou para capturar Jabberwocky, em seu papel como cúmplice de Iracebeth na 

usurpação do trono de sua irmã, Mirana. O tapa-olho que usa no olho esquerdo em 

formato de coração (vermelho quando está dentro do palácio, e preto quando se 

encontra fora) mostra sua subserviência aparente à Rainha Vermelha. Stayne, que 

no início da narrativa, parece satisfeito com os olhares apaixonados da Rainha, fica 

com ciúmes da atenção dada por ela a recém-chegada Alice, disfarçada – mesmo 

isso sendo um paradoxo para uma personagem tão alta – como ―Um‖ de Umbrage. 

Alice veio ao palácio, com a ajuda de Bayard, para tentar libertar o Chapeleiro 

Maluco que acabou sendo capturado por soldados da Rainha Vermelha enquanto 

conduzia Alice para o castelo da Rainha Branca. 

Em Alice in Wonderland (2010), o Valete de Copas não é acusado de roubar 

as tortas, como ocorre na obra de Carroll, onde o furto das tortas baseia-se em uma 

rima de cunho moralista, com o título ―The Queen of Hearts” (A Rainha de Copas), 

de autoria desconhecida, publicada inicialmente em The European Magazine (1782). 
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Posteriormente, a relatividade da ―realidade‖ torna-se evidente, pois Stayne começa 

a se interessar por Um (Alice). Ele a acusa de tê-lo seduzido após a Rainha ficar 

sabendo, por meio de uma de suas cortesãs, que os dois estavam juntos em um 

corredor (contra a vontade de Alice). As motivações do Valete de Copas mudam 

tanto quanto a cor de seu tapa-olho, demonstrando ser uma personagem ambígua e 

maquiavélica. No filme Alice (1988) de Švankmajer é a própria protagonista que é 

acusada pelo Rei e pela Rainha de Copas de ter roubado as tortas, pois o diretor 

tcheco não incluiu o Valete nesse episódio do enredo. 

A lagarta azul é uma personagem enigmática nas três narrativas (de Carroll, 

Švankmajer e Woolverton/Burton). Existem muitas semelhanças físicas entre as 

interpretações dela que exibimos abaixo (Fig. 21), mas a lagarta no filme de 

Švankmajer é bem diferente e gera uma sensação do insólito (Fig. 22). 

                                                 
99

 Disponível em: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&     
ved=0CCgQFjAA&url=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fetc.usf.edu%2Flit2go%2F&ei=dgH5UbL8Ko
yy9gSUloDoAQ&usg=AFQjCNEaPUuSui1AT6LM2YKuvkNurutVIQ&bvm=bv.49967636,d.eWU. 
Acesso em 05 jul 2013. 
100

 A tradução para o português e a ênfase são minhas. 

The Queen of Hearts 

She made some tarts, 

All on a summer's day; 

The Knave of Hearts 

He stole those tarts, 

And took them clean away. 

The King of Hearts 

Called for the tarts, 

And beat the knave full sore; 

The Knave of Hearts 

Brought back the tarts, 

And vowed he'd steal no more.99 

 A Rainha de Copas 

 Fez umas tortas, 

 Em um dia de verão; 

 O Valete de Copas 

 Roubou as tortas, 

 As pegou de supetão. 

 O Rei de Copas 

 Pediu-as de volta 

 E o valete foi surrar. 

 O Valete de Copas 

 As trouxe de volta  

 E jurou não mais furtar.100 
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Tenniel (1865)           Estúdios Disney (1951)              Burton (2010) 

Figura 21 – Três interpretações da lagarta azul 
Fontes: http://www.alice-in-wonderland.net/pictures/caterpillar-pictures.html 

http://yinlixx.files.wordpress.com/2010/03/absolem.jpg 

 

Verifica-se que houve pouca evolução na representação da lagarta azul em 

150 anos (Fig. 21). Já na versão de Švankmajer, a inserção da lagarta meia 

representa uma quebra com os padrões estabelecidos (Fig. 22). 

 

 

Figura 22 – Uma lagarta meia, não meia lagarta 
Fonte: www.davidbordwell.net 

 

Semelhanças também ocorrem nos diálogos entre a lagarta azul e Alice na 

obra de Carroll e no filme de Woolverton/Burton, pois ambos indagam sobre a 

identidade da protagonista. A diferença, porém, no filme, é que as personagens 

estão discutindo se o Coelho Branco trouxe a Alice certa de volta. Na tradução de 
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Uchoa Leite, a lagarta é feminina, mas na dublagem de Absolem no filme de 2010 a 

voz é masculina, de Alan Rickman. No filme de Švankmajer é impossível determinar 

o sexo da personagem (e de outras dezenas de minhocas). 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto no texto de 1865 quanto no filme de 2010 podemos observar uma 

estratégia descrita por Chiampi, em Realismo maravilhoso (2008), usada para 

construir uma imagem plurivalente do real, a ―atenuação da qualificação diferencial 

do herói‖ (p. 21), pois a protagonista não é tratada como heroína que detém um 

diferencial, mas sim questionada em vários momentos. Na obra de Carroll, ela 

                                                 
101

 ―‗Who are you?‘ said the Caterpillar. 
[…] Alice replied, rather shyly, ‗I – I hardly know, Sir, just at present – at least I know who I was when I 
got up this morning, but I think I must have been changed several times since then.‘ 
‗What do you mean by that?‘ said the Caterpillar, sternly, ‗Explain yourself!‘ 
‗I ca‘n‘t explain myself, I‘m afraid, Sir,‘ said Alice, ‗because I‘m not myself, you see.‘‖( p. 47) 
102

 ―CATERPILLAR: ‗Who are you?‘ 
ALICE: ‗Absolem?‘ 
CATERPILLAR: ‗You‘re not Absolem. I‘m Absolem. The question is...who are YOU?‘ 
ALICE: ‗Alice.‘ 
CATERPILLAR: ‗We shall see.‘ 
ALICE: ‗What do you mean by that? I ought to know who I am!‘ 
CATERPILLAR: ‗Yes, you ought. Stupid girl. Unroll the Oraculum.‘‖ 

Texto de Lewis Carroll  Roteiro de Linda Woolverton 

– Quem é você? 

Não era um começo de conversa muito animador. 

Um pouco 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. (UCHOA LEITE,1980, p. 69)101 

LAGARTO: Quem é você? 

ALICE: Absolem? 

LAGARTO: Você não é 

Absolem. Eu sou Absolem. A 

questão é... Quem é VOCÊ? 

ALICE: Alice. 

LAGARTO: Veremos. 

ALICE: O que você quer dizer 

com isso? Eu deveria saber 

quem eu sou! 

LAGARTO: Sim, você deveria. 

Garota estúpida. Desenrole o 

Oráculo. (WOOLVERTON, 

2008, p. 18)102 
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recebe ordens de personagens que argumentam com ela, e no filme de 

Woolverton/Burton, Alice é questionada até com relação à sua identidade, e o fato 

de ser a Alice ―certa‖.  Quando as outras personagens perguntam ao Absolem se 

Alice é a Alice certa, ele responde: "Dificilmente". Alice é acusada de ser uma 

impostora e se defende, dizendo: "Sinto muito. Eu não quero ser a Alice errada. 

Espera aí, este é o meu sonho. Eu vou acordar agora e todos vocês vão 

desaparecer" (WOOLVERTON, 2008, p. 20)103. Ela tenta se beliscar como o pai lhe 

havia ensinado – por causa de seu sonho recorrente na infância – mas sua 

estratégia não funciona.  

Alice também tenta imaginar que Bandersnatch é apenas parte de seu sonho, 

e é salva no último instante pela valente arganaz. A natureza enigmática das 

respostas do lagarto azul pode levar os espectadores (com mais de trinta anos) a 

recordar o Mestre dos Magos do desenho animado Caverna do dragão dos anos 

80.104 Em outros momentos, os atos de desaparecimento do Mestre dos Magos 

poderiam ser comparados aos do Gato de Cheshire. 

Woolverton e Burton adicionaram algumas personagens da obra Alice 

através do espelho (1871) de Carroll, entre elas a Rainha Branca, ao seu filme. Na 

obra de Carroll, ela é uma figura desmazelada que lida com a vida que prossegue 

para trás, fato que afeta a sua memória, visto que ela possui uma espécie de 

faculdade premonitória. Assim, Carroll, tão fascinado por inversões de tempo quanto 

por inversões de imagens, brinca com o insólito, ao retratar uma vida sendo vivida 

de trás para frente. Gardner aponta que essa ideia já se tornou o enredo de muitas 

                                                 
103

 ―I‘m sorry. I don‘t mean to be the wrong Alice. Wait, this is my dream. I‘m going to wake up now 
and you‘ll all disappear.‖  
104

 Caverna do dragão (Dungeons and Dragons) foi uma série de animação exibida na TV americana 
entre 1983 e 1986, produzida pela Marvel Productions, TSR e Toei Animation. Ela se baseia em um 
jogo de RPG homônimo e retrata a tentativa de seis amigos de voltarem para casa após caírem 
inadvertidamente num mundo alternativo, criando um paralelo com as aventuras de Alice. 
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histórias de ficção, inclusive no conto ―The Curious Case of Benjamim Button” 

(1922), de F. Scott Fitzgerald (GARDNER, 2000, p. 196), que foi adaptado para o 

cinema em 2008.  

Em uma de suas breves aparições a Rainha Branca diz para Alice: "Às 

vezes me acontecia acreditar em seis coisas impossíveis antes do café da manhã" 

(UCHOA LEITE, 1980, p. 185).105 No filme de 2010, Alice toma essas palavras 

emprestadas para explicar o seu comportamento, descrever seu pai e, 

posteriormente, para criar coragem para matar Jabberwocky: 

ALICE: Eu estava imaginando como seria voar.                                                              

HAMISH: Por que perderia seu tempo pensando em algo tão impossível?                 

ALICE: Por que não? Meu pai dizia que às vezes acreditava em seis coisas 

impossíveis106 antes do café da manhã. (WOOLVERTON, 2008, p. 6)107  

No filme de Woolverton/Burton, a Rainha Branca é interpretada por Anne 

Hathaway. Ela disse, em entrevista já citada para The Daily Mail: "Eu queria que ela 

tivesse o espírito punk de Debbie Harry, o aspecto etéreo do artista norte-americano 

Dan Flavin e a graça de Greta Garbo."108 De fato, a personagem espelha o aspecto 

frágil e engenhoso da Rainha Branca de Carroll. No filme de 2010, no entanto, a 

Rainha Branca parece não passar de uma figura ―desbotada‖, uma cozinheira que 

conhece os seus ingredientes, mas acrescenta pouco tempero à história. Talvez o 

grande elenco (nos dois sentidos) do filme Alice in Wonderland (2010) impossibilitou 

                                                 
105

 ―Why, sometimes I‘ve believed as many as six impossible things before breakfast‖ (p. 199). 
106

 ―ALICE: ‗I was wondering what it would be like to fly.‘ 
HAMISH: ‗Why would you waste your time thinking about such an impossible thing?‘                               
ALICE: ‗Why wouldn‘t I? My father said he sometimes believed in six impossible things before 
breakfast.‘‖ 
107

 Essa frase da Rainha Branca expressa o dom de Charles Kingsley, o pai de Alice no filme de 
2010, de imaginar o ―inimaginável‖. Ele é retratado como um homem de negócios visionário. Uma 
década mais tarde, Lorde Ascot confessa à viúva Sra. Kingsley que fora tolo em não investir nos 
negócios de Charles.  Alice seguirá no caminho do pai no final da narrativa. 
108

 ―I wanted her to have the punk spirit of Debbie Harry, the etherealness of American artist Dan 
Flavin and the grace of Greta Garbo.‖ 
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dar à Rainha Branca um papel mais 3-D, pois sua atuação parece tão pálida quanto 

a sua aparência física. Seria isso que Hathaway entende por "aspecto etéreo"?  E 

qual seria a função das mãos sempre levantadas, como podemos perceber na 

imagem a seguir? (Fig. 23) 

Embora a personagem seja necessária no filme de 2010, para estabelecer a 

rivalidade e batalha pelo poder entre as duas rainhas, isso é, entre as forças do bem 

e do mal, vale lembrar que ela não faz parte da obra Alice no país das maravilhas de 

Carroll (1865), como também não faz falta no filme de Švankmajer (1988). Aliás, 

Woolverton e Burton parecem ter adotado uma tipologia maniqueísta de 

personagens, com o bom e o verdadeiro sendo representados pelo belo, e as forças 

maléficas sendo representadas por seres sombrios ou ―grotescos‖. 

  

Figura 23 – Rainhas Brancas             
Fontes: http://www.hdwallpapers.in/walls/anne_hathaway_alice_in_wonderland 

wide.jpg                                                   www.victorianweb.org  
 

O Gato de Cheshire não poderia deixar de aparecer na história, a não ser 

que estivesse praticando o seu truque de desaparecimento. Tanto na obra de Carroll 

como no filme de Woolverton/Burton, essa personagem é responsável por levar Alice 

à hora do chá maluco. No texto de 1865, o gato aparece após Alice ter saído da 

casa da duquesa, carregando um bebê que acaba se transformando em um 



119 
 
 
 
 

 

porco.109 A sua ―entrada‖ na narrativa de WoolvertonBurton é mais dramática, pois 

aparece após o ataque de Bandersnatch e oferece cuidar do ferimento de Alice. O 

gato descrito por Carroll avisa Alice que as pessoas na hora do chá são malucas, e 

ela responde que não quer se encontrar com gente louca. O gato responde: ―– Você 

não pode evitar isso [...] Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco. Você é louca" 

(UCHOA LEITE, 1980, p. 82).110 Outro paralelo com a obra de Carroll é criado pelo 

roteiro de Woolverton, com a resposta dada por Charles Kingsley a Alice quando ela 

pergunta se está enlouquecendo, por causa de seu sonho recorrente. "Temo que 

sim. Você está louca. Biruta. Fora de sua cabeça. Mas vou lhe contar um segredo... 

as melhores pessoas estão‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 2).111 No enredo de 2010, o 

Chapeleiro Maluco responsabiliza o Gato de Cheshire por ter sumido ao invés de 

ajudar a defender Underland contra o ataque de Jabberwocky. Mais tarde na 

história, no entanto, o gato se redime ao salvar o Chapeleiro Maluco de execução, e 

a Rainha Vermelha é derrubada. No filme de Švankmajer o Gato de Cheshire não 

aparece. 

Isto nos traz, mais uma vez, ao Chapeleiro Maluco de Burton. Alison 

Boshoff, no artigo já citado para The Daily Mail, disse: "Tendo anteriormente 

retratado os igualmente estranhos e maravilhosos Edward Mãos de Tesoura e Willy 

Wonka de Burton, Johnny Depp era uma escolha garantida para o Chapeleiro 

Maluco". Enquanto a sua parceria de longa data com Burton pode ter feito de Depp a 

primeira escolha, foi com trabalho duro que o ator garantiu um desempenho de 

primeira classe. No mesmo artigo, Boshoff cita Johnny Depp: 

                                                 
109

  Gardner (2000, p. 64) diz em nota de rodapé: ―Certamente não foi sem malícia que Carroll 
transformou o bebê em um porco, pois não gostava muito de meninos. Vez ou outra, ele tentava fazer 
amizades com meninos, mas geralmente só quando esses tinham irmãs que Carroll queria conhecer‖. 
110

 ―Oh, you ca‘n‘t help that, we‘re all mad here. I‘m mad. You‘re mad‖ (p. 66). 
111

 ―I‘m afraid so. You‘re mad. Bonkers. Off your head. But I‘ll tell you a secret...all the best people 
are.‖ 
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Eu sabia que Tim iria querer mais do que isso [a loucura em sua personagem] – 

tinha de haver uma razão para ele ser assim, alguma coisa que o tivesse levado 

para além da sanidade. ... Li as histórias de Lewis Carroll várias vezes, e aprendi 

tudo que podia sobre a época vitoriana. [...] Teria sido muito fácil, e não muito 

crível, ter desempenhado o papel do Chapeleiro Maluco simplesmente como um 

cara louco. (BOSHOFF, 2010)112 

Efeitos especiais foram usados para atualizar o visual do Chapeleiro Maluco. 

Não obstante, atualizações em seu perfil podem ter desnorteado fãs da personagem 

como retratada na obra de Carroll. O filme de 2010 retrata-o como um herói de ação 

com uma mente torturada. A destruição de seu clã, os Hightopps, e do seu vilarejo, 

no ataque de Jabberwocky, parece ser o evento que desencadeou seu 

distanciamento da realidade, além do envenenamento por mercúrio. A cartola 

chamuscada que usa é uma lembrança daquele dia fatídico. As suas mudanças de 

humor podem ser observadas não somente por meio da expressão facial, mas 

também pela mudança na cor dos olhos que apresentam graus diferentes de 

dilatação das pupilas (Fig. 24). 

O Chapeleiro Maluco conta com a ajuda de outras personagens para sair de 

seus estados alterados, mas, muitas vezes, demonstra estar ciente de sua condição, 

como podemos ver a seguir, quando ele fala com Alice enquanto está preso no 

castelo da Rainha Vermelha. Alice, por sua vez, empresta as palavras proferidas por 

seu pai a respeito de seu sonho recorrente para responder: 

CHAPELEIRO MALUCO: Você tem alguma ideia de por que um corvo é como uma 

escrivaninha? Estou com medo. Não gosto daqui [dentro], está terrivelmente lotado. 

Será que fiquei louco? 

                                                 
112

 ―I knew Tim would be wanting more than that [madness in his character] - there had to be a reason 
why he was like that, because something had tipped him over the edge….I read the Lewis Carroll 
stories over and over again, and I learned everything I could about Victorian times. […] It would have 
been too easy, and not very believable, to have played the Mad Hatter as just a straightforward crazy 
guy.‖ 
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Ela põe a mão na testa dele, como fazia seu pai com ela anos atrás. 

ALICE: Temo que sim. Você está completamente maluco. Mas vou lhe contar um 

segredo... as melhores pessoas são. (WOOLVERTON, 2008, p. 49)113 

 
Figura 24 – Mudanças de humor aos olhos do Chapeleiro 

 

É interessante observar as semelhanças físicas apontadas por Majczak 

(2011, p. 42) entre as atrizes que fazem as personagens Alice e Katrina Van Tassel, 

em A lenda do cavaleiro sem-cabeça (1999), que a autora atribui ao uso de 

reiterações no trabalho do diretor. Burton diz que imagens que se mantêm vivas em 

sua mente são elementos imagéticos que ―não esgotaram ainda seu potencial de 

significados‖ (SALISBURY citado em MAJCZAK, 2011, p. 45). 

 

 

                                                 
113

 ―MAD HATTER: ‗Have you any idea why a raven is like a writing desk? I‘m frightened. I don‘t like it 
in here, terribly crowded. Have I gone mad?‘  
She feels his forehead, like her father did years ago. 
ALICE: ‗I‘m afraid so. You‘re entirely bonkers. But I‘ll tell you a secret...all the best people are.‘‖   

 

(0:32:40) 

 

                          (0:31:11) 
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4.4 O UNIVERSO DE UNDERLAND: REVISITANDO O PAÍS DAS 

TRANSGRESSÕES 

 

Gostaríamos de analisar alguns aspectos práticos da transposição desse 

texto literário para a mídia fílmica. Certos episódios com certeza precisam ser 

mantidos, para engajar os receptores através de reconhecimento, alinhamento e 

aliança, conforme argumenta Smith em relação às personagens. Se o enredo, o fio 

condutor da história, fosse modificado em sua totalidade na adaptação, os fãs de 

Alice poderiam ficar decepcionados com a falta de identificação de Alice in 

Wonderland de 2010 com a criação de Carroll. Entendemos que as adaptações não 

existem em um vácuo, mas sim em um contexto histórico, cultural e econômico, e 

com certeza geram uma nova interpretação que atualiza o texto-fonte, re-criando a 

história.  

Entretanto, não seria muito sábio, em termos de retorno de investimento, 

pedir ao público em geral para cavar por um significado a nível "subterrâneo", em um 

filme que custou £158.000.000 para ser produzido. Isso seria enterrar um projeto 

antes mesmo dele começar, um destino que Burton arriscou enfrentar quando os 

estúdios Disney decidiram lançar o DVD e a versão Blu-Ray do filme apenas três 

meses após a sua exibição em cinemas (ao invés do período ―padrão‖ de 17 

semanas). Muitos cinemas protestaram e ameaçaram não exibir o filme, mas a 

empresa respondeu que noventa e sete por cento das vendas de bilheteria ocorrem 

dentro das primeiras oito semanas de lançamento de um filme. Depois de chegar a 

acordos com as principais cadeias de cinema, o filme faturou mais de um bilhão de 
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dólares em todo o mundo e alcançou o ranking de nono filme de maior bilheteria (a 

partir de 1977), em outubro de 2011.114 

Analisemos, portanto, quais elementos do enredo de Carroll que Woolverton 

e Burton escolheram manter. No filme, Alice está igualmente entediada antes de 

começar sua aventura, porém, é por causa de um pretendente muito enfadonho e 

repelente chamado Hamish (Fig. 26) e a sua comitiva vitoriana. Após remover, 

cuidadosamente, uma lagarta azul do ombro direito de Hamish (seria o mesmo 

inseto que irá revisitar Alice como uma borboleta nos últimos segundos do filme? 

Seria o Absolem?), ela recebe a sua proposta de casamento em um coreto, rodeado 

por centenas de pessoas aguardando esse momento (Fig. 25). 

 

                                   Figura 25 – A plateia (10:57) 

 

                       Figura 26 – Um motivo para Alice fugir? (11:40) 

                                                 
114 http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_in_Wonderland_%282010_film%29 
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Ela foge da cena e segue um coelho branco (pela segunda vez), caindo 

dentro da toca. Sua queda é longa, como a descrita por Carroll, mas muito mais 

rápida115, e ela acaba parando em uma superfície que na verdade é um teto 

abobadado. Vendo os cabelos de Alice em pé, os espectadores percebem que a 

cena está invertida, depois é corrigida (Fig. 27), e Alice finalmente cai em um chão 

quadriculado em preto e branco, uma das muitas referências ao jogo de xadrez de 

Lewis Carroll em Alice através do espelho (1871). A história em si parece ser vista 

através de um looking glass criado por Woolverton e Burton, que incorporaram 

elementos da história subsequente de Carroll em seu filme. As muitas portas 

fechadas na sala, a chave sobre a mesa de vidro que abre a portinha, a garrafa 

etiquetada ―Beba-me‖ e o bolo com instruções escritas são elementos que 

reaparecem em Alice in Wonderland (2010), emprestando certa familiaridade ao 

início da narrativa. 

 

                                   Figura 27 – O final da queda116 

 

                                                 
115

 A queda de Alice no filme de Burton não é tão lenta como na história de Carroll, e Alice não tem 
tempo para observar os objetos ao seu redor (como a marmelada). Nessa mídia diferente, nós, os 
espectadores, também não temos ideia do que se passa pela cabeça de Alice. Na versão de Carroll, 
Alice teve tempo para imaginar o que ela diria a uma ‗antipatia‘ (nome que ela dá para um habitante 
do outro lado do mundo) se ela encontrasse uma. 
116

 Não estariam as velas posicionadas incorretamente na segunda cena? E o vestido não deveria 
também sofrer a inversão causada pela gravidade? (Fig. 27) 
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Figura 28 – Making of da cena anterior 
Fonte:http.www.jimhillmedia.com?editor_in_chief1/b/jim_hil/archive/2010/03/31/alice-
in-wonderland-a-visualcompanion-will-make-all-other-making-of-books-green-screen-

with-envy. 
No entanto, para os fãs de Carroll animados com o aparente paralelo do 

filme, o enredo toma outro rumo, ao excluir três capítulos inteiros da obra literária. 

Alice no filme tem alguns encontros fugazes com insetos incríveis, tais como os 

descritos na obra Alice através do espelho (GARDNER, 2000, p.173-174), quando 

ela passa pela portinha e entra em um jardim exuberante.  

Na passagem da protagonista para outro mundo, cria-se uma ―multiplicação 

e simultaneidade dos espaços da ação‖, uma das soluções técnicas apontadas por 

Chiampi que foram usadas no realismo maravilhoso hispano-americano entre 1940 e 

1950 para ―constituir uma imagem plurivalente do real‖ (CHIAMPI, 2008, p. 21). 

Também se verificam outras tendências descritas por Chiampi. Primeiramente, 

ocorre uma desestabilização do ―sistema estável do leitor‖, quando ―o fantástico 

contenta-se em fabricar hipóteses falsas [...], em desenhar a arbitrariedade da razão, 

em sacudir as convenções culturais‖ (p. 61).  Podemos citar, para exemplificar, as 

transgressões cometidas por Alice à conduta considerada ―apropriada‖, ao não 

aceitar as condições sendo impostas pela sociedade vitoriana na vida dela 
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(casamento, ficar somente cuidando do lar, e até em detalhes como usar um 

espartilho e meias e não mostrar os tornozelos). Ademais, há outro processo em 

jogo: 

Neste processo, nesta ‗retórica de passagem‘, suspende-se a dúvida, a fim de 

evitar a contradição entre os elementos da natureza e da sobrenatureza. O efeito 

do encantamento do leitor [neste caso, do espectador] é provocado pela percepção 

da contigüidade entre as esferas do real e do irreal – pela revelação de uma 

causalidade onipresente, por mais velada e difusa que esteja. (CHIAMPI, 2008, p. 

61) 

Dentro dessa causalidade difusa e velada, Alice parece ter o mesmo 

sentimento descrito no livro, quando suas aventuras começam, porque ela ecoa as 

palavras "mais curioso e mais curioso".117 No entanto, o próprio jardim é retratado de 

uma forma distinta do jardim idealizado por Carroll. Visualmente deslumbrante e 

esteticamente agradável, é preciso apontar que este cenário é um elemento 

introduzido pelos adaptadores, com apenas pequenos detalhes extraídos do texto de 

Carroll, que limitou a sua definição a dizer que Alice ―adoraria sair daquela sala 

escura e passear entre os canteiros de flores resplandecentes e as fontes de água 

fresca" (UCHOA LEITE, 1980, p. 44).118 No texto de Carroll, quando Alice retorna à 

sala e consegue abrir a porta, o jardim na verdade faz parte do palácio da Rainha 

Vermelha, onde o jogo de croquet está ocorrendo. 

Alice encontra Tweedledee e Tweedledum, e é escoltada por eles, o Coelho 

Branco, a arganaz, e o pássaro Dodo até o lagarto azul, agora conhecido como 

                                                 
117

 Na obra de Carroll, ela fala essas palavras após ter comido o bolo e crescido muito (p.20), mas 
Uchoa Leite as traduziu como ―Muito estranhíssimo! Muito estranhíssimo!‖ (UCHOA LEITE, 1980, p. 
47) 
118

 ―How she longed to get out of that dark hall, and wander about among those beds of bright flowers 
and those cool fountains.‖ (p. 16) 
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Absolem.119 A discussão das personagens sobre Alice ser a Alice ―certa‖ reforça o 

fato de essa história estar sendo revisitada. Flores com rostos humanos, que 

aparecem em Alice através do espelho,120 também opinam sobre Alice no filme. A 

missão do Coelho Branco de trazer Alice de volta logo fica clara, quando as 

personagens olham para o Oráculo, que retrata uma imagem delas, olhando para o 

Oráculo (Fig. 29 e 30). A fascinação de Lewis Carroll por imagens recorrentes (e 

particularmente invertidas) é reconfigurada aqui. O Oráculo, um compêndio de todos 

os eventos, do passado, presente e futuro, também retrata Alice matando 

Jabberwocky com a espada Vorpal. 

   

 

Figura 29 – Olhando o Oráculo, mostrando as personagens olhando o Oráculo 

(0:20:23) 

     

                                                 
119

 Na obra de Carroll, como também no filme de Švankmajer, Alice encontra a lagarta azul por conta 
própria. 
120

 Gardner aponta que havia duas irmãs mais novas, Rhoda e Violet (além das três irmãs que 
Charles Dodgson gostava tanto). Elas aparecem somente uma vez no livro Alice através do espelho, 
no capítulo ―O jardim das flores vivas‖, como a rosa e a violeta (GARDNER, 2000, p, 159). 
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           Figura 30 – A cena no Oráculo, em maiores detalhes   (0:20:25) 

 

No encontro de Alice com o lagarto azul, o filme retoma momentaneamente 

o enredo descrito por Carroll, pois nas duas narrativas, quando Alice está indo 

embora, o lagarto a chama de volta para aconselhá-la a manter a calma.121 Ele avisa 

que o cogumelo pode ajudá-la a crescer ou encolher e os espectadores não hesitam 

em acreditar nessas informações. No roteiro de Woolverton e no filme de Burton há 

uma oscilação entre elementos do realismo maravilhoso e do fantástico, que criam 

uma tensão entre a sensação de medo – causada pela irredutibilidade da oposição 

entre o real e o irreal – e o encantamento, como descreve Chiampi: 

Se no fantástico tínhamos uma relação metafórica entre a emoção e o evento 

antitético, agora a ausência do medo e da dúvida deslocam a figuração para o 

conceito de sistema do leitor. Já não se trata, portanto, do pacto lúdico, prazeiroso 

[sic], de uma falsa similaridade entre o emotivo e o intelectivo. O encantamento do 

realismo maravilhoso é conceitual; é sério e revisionista da perda da imagem do 

mundo que o fantástico atestava. [...] ao leitor desamparado e aterrorizado pela 

fuga do sentido no fantástico, é restituído o sentido: a fé na transcendência de um 

estado extranatural, nas leis meta-empíricas. (CHIAMPI, 2008, p. 61) 

                                                 
121

 Já na obra de Carroll, Alice reclama de sua memória, e a lagarta sugere que ela recite algo. Ela 
opta por “You are old, Father William‖, uma paródia do poema pedagógica de Robert Southey ―The 
Old Man‘s Comforts and How He Gained Them.‖  
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O súbito, impressionante ataque de Bandersnatch e dos soldados da Rainha 

Vermelha, que são cartas de baralho, acrescenta ação à trama que pode agradar 

plateias contemporâneas. Em Alice in Wonderland (2010), o pássaro Felfel apanha 

os gêmeos Tweedledee e Tweedledum e os leva para Salazun Grum, o Castelo de 

Iracebeth. Lá, os lacaios (peixe e rã), descritos no Capítulo VI da obra de Carroll, 

podem ser vistos entre os empregados no castelo da Rainha Vermelha, na cena em 

que ela realiza o interrogatório sobre quem roubou suas tortas. Uma gota de suco de 

―squimberry‖ no canto da boca grande de um dos sapos o denuncia e o leva à 

execução. O Valete de Copas mostra o Oráculo à irascível Iracebeth e a informa que 

Alice voltou para realizar a profecia de matar Jabberwocky no dia Frabjous. A Rainha 

Vermelha fica angustiada com a perspectiva de alguém machucar seu 

―Jabberbabywocky‖, porém mais angustiada com a possibilidade do trono ser 

restaurado à Rainha Branca. Ela instrui o Valete de Copas a encontrar Alice. Ele, por 

sua vez, oferece liberdade ao cão de caça Bayard e à sua família se o cão encontrar 

Alice (e o cavalo do valete ironiza "Cães acreditam em qualquer coisa"). 

Quando o Gato de Cheshire leva Alice à hora do chá, ela encontra o 

Chapeleiro Maluco, a Lebre de Março e a arganaz, em uma cena muito semelhante 

àquela descrita em Carroll, até no preço da cartola.122  Ele diz que eles têm tomado 

chá continuamente, pois tiveram que matar o tempo esperando ela voltar. Há uma 

tensão visível entre o Chapeleiro Maluco (também chamado de Tarrant Hightopp) e 

                                                 
122 Veja: http://www.alice-in-wonderland.net/alice11.html. De acordo com esse sítio, a etiqueta está 
marcando um preço em moeda antiga da Inglaterra: libras, xelins e centavos (pence), que era escrito 
assim: l / x / p. Assim, o preço do chapéu seria dez xelins e seis pence. Carroll explicou o significado 
da etiqueta em Nursery Alice‖. No sítio citado, Chris Somerville acrescenta alguns detalhes: O valor 
real era significativo. Os profissionais (médicos, advogados, etc) cobrava não em libras, mas em 
guinéus (ou, guineas). Um guinéu equivalia £1 e um xelim. Enquanto a libra era a moeda de troca, o 
guinéu era a moeda usada por profissionais. Havia uma moeda de ouro chamada de guinéu, e uma 
moeda menor, de meio guinéu, no valor de dez e seis (10/6). A libra era apenas uma nota de papel, 
como era a meia-libra ou dez xelins. Portanto, o chapéu usado pelo Chapeleiro Maluco tinha o preço 
de meio guinéu, significando seu estilo superior. 
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o Gato de Cheshire (conhecido por Chessur), por esse ter desaparecido na hora do 

ataque da aldeia. O lema da resistência de Underland é reiterado aos brados por 

todos "Downal com Bluddy Behg Hid!" (Abaixo com a cabeçuda!). Chessur, após os 

ataques verbais de Tarrant, lembra de como o Chapeleiro era o melhor dançarino de 

Futterwacken. Quando Tarrant percebe que o cão Bayard e o Valete de Copas estão 

chegando, faz Alice encolher e a esconde em um bule. Woolverton/Burton 

aproveitam esse momento para incluir a canção "Brilha, brilha, pequeno morcego", 

que também aparece em Carroll (p. 74), uma paródia de uma canção de ninar 

baseada em um poema de Jane Taylor. Bayard pára a busca quando o Chapeleiro 

Maluco cochicha o lema da resistência e, em seguida, leva os soldados para longe, 

fingindo estar seguindo outro rastro. 

O Chapeleiro Maluco decide levar Alice ao castelo da Rainha Branca. 

Durante a viagem, ele recita o poema ―The Jabberwocky‖123, um elemento essencial 

tanto no texto de Carroll quanto no filme de 2010. O enredo de Alice in Wonderland 

(2010) gira em torno de trazer Alice de volta ao mundo subterrâneo para que a 

profecia de matar Jabberwocky se realize. Tarrant acusa Alice de ter perdido grande 

parte de sua muchness, quando ela diz que não tem a intenção de matar. Ele 

relembra o ataque de Jabberwocky que ocorreu naquele exato local, e como salvou 

a Rainha Branca, mas, ao voltar, encontrou a aldeia destruída. Por meio de um 

flashback, o vemos colocando uma cartola chamuscada e pisoteada na cabeça, 

como se fosse um triste troféu de guerra. Esse episódio provavelmente foi 

adicionado ao enredo para dar maior profundidade à personagem. O Chapeleiro 

Maluco salva Alice, ao se entregar para os soldados da Rainha Vermelha. Ela é 

                                                 
123

 O filme de 2010 utiliza o termo Jabberwocky para se referir ao animal. No texto de Carroll, 
"Jabberwocky" é o título do poema, que também menciona Bandersnatch, enquanto a criatura se 
chama Jabberwock (p. 148). Para rever o poema, veja seção 2.2. 
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arremessada para segurança no chapéu dele e encontrada no dia seguinte pelo cão 

Bayard. Ao invés de ir ao palácio Marmoreal da Rainha Branca, como Bayard diz 

que estava ―previsto‖, Alice decide voltar ao castelo da Rainha Vermelha para 

libertar o Chapeleiro. A preocupação de Bayard sobre não tomar o caminho 

―previsto‖ pode ser entendida como uma referência à mudança de forma e conteúdo 

no processo de transposição fílmica. A resposta de Alice, a seguir, poderia muito 

bem ser a resposta de Woolverton e Burton a quaisquer críticas sobre ―fidelidade‖ à 

obra de Carroll, pois, afinal de contas, esse é o filme deles. Alice expressa sua 

frustração, como a personagem também faz no texto de Carroll, dizendo: 

Já aguentei o bastante! Desde o momento em que caí nessa toca de coelho, já me 

disseram o que devo fazer e quem devo ser. Encolhi, estiquei, fui arranhada e 

enfiada em um bule de chá. Fui acusada de ser Alice e de não ser Alice. Mas esse 

é o meu sonho! Eu vou decidir como vai ser daqui pra frente.124 (WOOLVERTON, 

2008, p. 38) 

Alice chega ao castelo da Rainha Vermelha, demonstrando ―muchness‖ ao 

atravessar o fosso, como já foi dito. Ela entra no jardim através de um buraco no 

muro do castelo, bem a tempo de assistir a um estranho jogo de croquet que usa 

flamingos vivos como marretas e ouriços como bolas, como descrito por Carroll. No 

filme de Švankmajer, os flamingos são recortados de cartas de baralho, e depois 

viram galinhas. As bolas são inicialmente almofadas para alfinetes, que se 

transformam em ouriços. No filme de 2010, Alice encontra o Coelho Branco que diz, 

sarcasticamente: "Bem! Se não é a Alice errada", mas em seguida, lhe dá 

Upelkuchen para comer, para que ela fique grande o suficiente para salvar o 
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 ―I have had quite enough! Since the moment I fell down that rabbit hole, I‘ve been told what I must 
do and who I must be. I‘ve been shrunk, stretched, scratched and stuffed into a teapot. I‘ve been 
accused of being Alice and of not being Alice. But this is my dream! I‘ll decide how it goes from here.‖ 
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Chapeleiro. A rainha, sem saber quem Alice realmente é, diz que qualquer pessoa 

com uma cabeça tão grande é bem-vinda. Quando o Coelho Branco tenta encobrir 

sua identidade, dizendo que Alice é "... Um", Alice preenche com "De Umbrage", 

dando origem ao seu codinome. 

Os capítulos IX e X do texto de Carroll também são excluídos no filme. A 

Rainha Vermelha chama os gêmeos Tweedle para entreter a sua convidada, os 

quais se abstêm de revelar o segredo de Alice. Em seguida, o Chapeleiro Maluco é 

chamado para ser interrogado sobre seu paradeiro. Ele faz um jogo de palavras que 

começam com a letra ―m‖ (como a arganaz faz em Carroll), citando as palavras 

"idiota, motim, assassinato, malícia" (WOOLVERTON, 2008, p. 45).125 A rainha 

retruca, falando que agora estão procurando palavras com a letra ―a‖, como Alice, 

sem perceber que a palavra malícia, em inglês, contém o nome Alice. O Valete de 

Copas fica interessado em Um que está apenas interessada em pegar a espada 

Vorpal e resgatar o Chapeleiro. Ele, até perceber que estava criando chapéus para a 

malvada Rainha Vermelha, estava feliz em seu ofício. Pergunta para Alice o que há 

de errado com ele mesmo, fazendo um trocadilho em inglês com a profissão dele126 

e depois começa destruir as suas criações. Como acontece em outros momentos do 

filme, ele necessita da intervenção de outra pessoa (nesse caso, Alice) para sair de 

seu estado alterado. Quando volta à lucidez, pergunta se enlouqueceu, e Alice 

responde: ―Temo que sim. Você está louco. Biruta. Fora de sua cabeça. Mas vou lhe 

contar um segredo... as melhores pessoas estão‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 2), 

novamente repetindo a mesma resposta que ouvira na infância de seu pai. Antes de 

Alice deixar o quarto, o Chapeleiro Maluco pergunta: "Por que é que você está 

                                                 
125

 ―I‘ve been considering things that begin with the letter ‗m‘: moron, mutiny, murder, malice...‖ 
126

 ―What‘s the hatter with me?‖ ao invés de ―What‘s the matter with me?‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 
49). 
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sempre muito baixa ou muito alta?" (p. 50)127. Esse é um dos momentos em que o 

roteiro e o filme insinuam que poderia haver algum desejo de envolvimento 

romântico por parte do Chapeleiro entre as duas personagens.  

O Chapeleiro Maluco mantém a Rainha Vermelha ocupada experimentando 

chapéus enquanto Alice procura pela espada Vorpal. Ela a encontra sendo protegida 

por Bandersnatch que a deixa levá-la após ela ter-lhe devolvido o olho retirado pela 

arganaz. Quando Alice retorna com a espada para salvar o Chapeleiro Maluco, o 

Valete de Copas entra sem avisar para prender Alice, acusada falsamente de tê-lo 

seduzido. A arganaz aparece e grita "Corre, Alice", revelando a verdadeira 

identidade de Um sem querer. Alice só escapa através da intervenção, mais uma 

vez, do Chapeleiro Maluco. Quando ela é cercada por soldados da Rainha 

Vermelha, é a vez de Bandersnatch salvá-la, e levá-la para o palácio da Rainha 

Branca. O Chapeleiro e a arganaz são presos, mas escapam da execução devido à 

ajuda do Gato de Cheshire. O gato foi visitar o Chapeleiro em sua cela na noite 

anterior,128 perguntando se poderia ficar com a cartola, já que ele logo não teria mais 

uso para ela. A cena da execução faz uso das habilidades do gato de desaparecer e 

de seus motivos egoístas. A arganaz fica admirada com o truque e fala: ―Chess, seu 

cachorro‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 65), talvez uma brincadeira com o fato de 

Burton ter antipatia por gatos.129 Nesse momento, o Chapeleiro Maluco está de fato 

na balaustrada perto da Rainha Vermelha e expõe a farsa coletiva de sua comitiva. 

Depois, tenta incitar uma rebelião, mas a multidão debanda assim que o pássaro 

                                                 
127

 ―Why is it you‘re always too small or too tall?‖ 
128

 No roteiro de Woolverton, o Valete de Copas vai visitar Bayard e o Chapeleiro Maluco no 
calabouço da Rainha. Essa visita não acontece no filme de Tim Burton, embora Chessur visita o 
Chapeleiro. O interesse do gato no chapéu do Chapeleiro é crucial no enredo, pois fará com que ele o 
ajude. 
129

 Chess, além de estar sendo usado como apelido para o nome Chessur, faz um trocadilho com a 
palavra chess em inglês (jogo de xadrez). 
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Felfel é solto. Os outros membros da resistência fogem para Marmoreal. 

Relembrando a conversa que teve anteriormente com o Valete de Copas, a Rainha 

Vermelha conclui que é muito melhor ser temida do que amada, uma referência à 

obra O Príncipe de Maquiavel. 

Após uma conversa com a Rainha Branca que parece mais uma aula de 

culinária, Alice encontra Absolem novamente. Ele relembra que no encontro anterior, 

havia dito que ―dificilmente‖ ela era a Alice certa, mas que agora ela é ―Quase‖ Alice. 

Mais tarde naquela noite, o Chapeleiro Maluco e Alice falam sobre o dia seguinte, o 

dia Frabjous. Ela está preocupada, mas ao mesmo tempo confiante de que nada vai 

acontecer, pois ela vai acordar. Diz que vai sentir falta do Chapeleiro quando seu 

sonho terminar.  

Quando o dia fatídico finalmente chega, muitos oferecem defender a Rainha 

Branca. Os exércitos se posicionam em um campo de batalha que parece um 

gigante tabuleiro de xadrez, outra alusão a Alice através do espelho. Os soldados da 

Rainha Branca são peças de xadrez, tais como torres e cavalos, e os da Rainha 

Vermelha são cartas de baralho. Alice, sentindo-se mais uma vez pressionada, foge 

chorando, e acaba encontrando Absolem se metamorfoseando em borboleta. 

Quando ele diz: "Eu cheguei ao fim desta vida"130 (WOOLVERTON, 2008, p. 71), 

Alice acha que ele está morrendo. Ela diz que precisa dele, pois não sabe o que 

fazer, e ele responde: "Não posso ajudá-la, se você não sabe quem é, garota 

estúpida."131 Com isso, Alice fica indignada, fala de seu pai e diz que é Alice 

Kingsley. Absolem exclama "Finalmente Alice! Você era tão tola como é agora na 

primeira vez em que esteve aqui. Chamou o lugar de país das maravilhas, se me 

                                                 
130

 ―I‘ve come to the end of this life.‖ 
131

 ―I can‘t help you if you don‘t even know who you are, stupid girl.‖ 



135 
 
 
 
 

 

lembro bem..." (WOOLVERTON, 2008, p. 71).132 Esses comentários fazem Alice 

lembrar de tudo que aconteceu quando era criança. Ela percebe que o que ela tinha 

considerado um sonho era de fato memória. Diversos flashbacks de sua primeira 

visita a Underland passam por sua mente e são compartilhados com os 

espectadores. Curiosamente, em uma das reminiscências, Alice é a única pessoa 

que está pintando rosas brancas de vermelho, sob a supervisão cuidadosa da 

Rainha Vermelha, ao invés dos jardineiros, como no texto de Carroll. Isso poderia ser 

uma alusão a John Ruskin, que dava aulas de artes para as crianças Liddell, 

inclusive Alice, e seus irmãos133. Após Absolem ajudá-la a compreender sua 

verdadeira natureza, ela acredita estar preparada para enfrentar Jabberwocky. 

Quando Alice avista o monstro, diz ao Chapeleiro Maluco que a tarefa de 

matá-lo é impossível. A resposta dele é "Só se você acreditar que seja" 

(WOOLVERTON, 2008, p.73),134 que lhe faz lembrar o pai. Então enumera seis 

coisas impossíveis (como seu pai costumava fazer antes do café de manhã) para 

manter a coragem. A cena logo se torna uma batalha em larga escala, com uma luta 

entre o Chapeleiro Maluco e o Valete de Copas. Por fim, é a vez de Alice dizer "Fora 

com sua cabeça", quando ela, ou melhor, a espada Vorpal, mata Jabberwocky. Uma 

vez morto, os cavalheiros do exército se recusam a seguir as ordens da Rainha 

Vermelha, e o tilintar das espadas de metal caindo ao chão faz a cena parecer 

realista. A Rainha Branca recupera o trono e proclama que a Rainha Vermelha será 
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 ―Alice At Last! You were just as dimwitted the first time you were here. You called it Wonderland as 
I recall...‖ 
133

 Gardner (2000, p. 98) explica que o ―Drawling Master‖ a quem a Tartaruga Falsa se refere era 
John Ruskin, que dava aulas para as crianças Liddell uma vez por semana. Ruskin também sentia 
atração por meninas novas. Ele casou com Effie Gray, dez anos mais jovem, mas o casamento foi 
anulado seis anos mais tarde. Depois se apaixonou por Rosie La Touche, ela com dez anos de idade 
e ele com quarenta e sete. Ele esperou até ela completar dezoito anos para pedi-la em casamento, 
mas ela o rejeitou. Ele chegou a propor casamento para outra menina quando ele estava com setenta 
anos. Acabou morrendo em 1900, após sofrer por dez anos de um transtorno maníaco-depressivo. 
134

 ―Only if you believe it is.‖ 
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banida junto com Ilosovic Stayne. Ele tenta matar Iracebeth, mas o Chapeleiro 

Maluco frustra seus planos e começa a dançar a Futterwacken. 

A Rainha Branca dá um frasco contendo o sangue de Jabberwocky para 

Alice que pergunta se isso a levará para casa. A Rainha responde: "Se for isso que 

você escolher‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 78).135 Depois de dizer adeus ao 

Chapeleiro Maluco, vemos Alice saindo da toca do coelho em que ela tinha caído. 

Com sua maturidade recém-conquistada, ela encara todas as questões não 

resolvidas na festa, começando por recusar o pedido de casamento de Hamish. 

Como ela mostra convicções firmes, ganha o respeito de Lorde Ascot que faz dela 

um aprendiz. Eles discutem as rotas comerciais para a China e seus planos 

visionários parecem demonstrar que ela realmente é filha de Charles Kingsley. Com 

isso, o enredo dá uma volta completa, pois começou com um grupo de homens, 

incluindo Lorde Ascot, discutindo negócios com Charles Kingsley. Na última cena do 

filme, Alice está no convés de um navio comercial. Uma linda borboleta azul posa 

em seus ombros. Ela a reconhece como sendo Absolem, metamorfoseado, e o 

cumprimenta antes dele voar embora. De certa forma, é uma Alice metamorfoseada 

que vemos no final do filme. 

4.5 WONDERLAND (1865) E UNDERLAND (2010): VARIAÇÕES SOBRE O 

MESMO TEMA 

Diferentemente do texto de Carroll, a protagonista do filme de 

Woolverton/Burton está com dezenove anos, portanto, muitos espectadores podem 

achar que o tema de amadurecimento não é desenvolvido. É evidente que o 

processo de crescimento da menina de sete anos de Carroll ao aprender a viver de 
                                                 
135

 ―If that is what you choose.‖ 
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acordo com as regras e a lógica de um mundo adulto é bem diferente do filme. Na 

verdade, a sensação na obra de Carroll é de que o autor gostaria que Alice 

aprendesse a lidar com a realidade apresentada sem crescer (i.e., envelhecer).  Já a 

protagonista do filme precisa aprender a tomar decisões baseadas em seu próprio 

raciocínio e não em convenções culturais. Quando recebe a proposta de casamento 

de Hamish, enumera várias razões dadas pela sociedade para casar, para depois, 

afobada, fugir.  

Muitas decisões parecidas que envolvem encontros com o inusitado 

(líquidos, bebidas e lugares desconhecidos, ou que ela supõe serem desconhecidos) 

são tomadas por Alice nas três versões investigadas. No enredo do filme de 

Woolverton/Burton, antes de Alice decidir enfrentar Jabberwocky, a Rainha Branca 

adverte: ―Alice, você não pode viver sua vida em função de agradar aos outros. A 

escolha deve ser sua, porque quando você sair para enfrentar essa criatura, você o 

fará sozinha‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 70).136 A noção apresentada é de que os 

adultos não somente têm de tomar suas próprias decisões, mas também enfrentar 

sozinhos as consequências das mesmas. No filme, até aquele momento, Alice 

recebeu muita ajuda, principalmente do Chapeleiro Maluco. Isso também é 

evidenciado pelo cão Bayard que, ao encontrar Alice embaixo da cartola, pergunta: 

―Seu nome não seria, por acaso, Alice, seria?‖ Ela responde que sim, mas que não é 

aquela Alice, ao que Bayard afirma: ―O Chapeleiro não teria se entregado para uma 

Alice qualquer‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 37).137 Aqui podemos estabelecer mais 

um paralelo, pois Carroll também não escreveu a sua história para uma Alice 

qualquer. 

                                                 
136

 ―Alice, you cannot live your life to please others. The choice must be yours because when you step 
out to face that creature, you will step out alone.‖ 
137

 ―The Hatter would not have given himself up for just any Alice.‖ 
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A única ajuda que a Alice de Carroll recebe é do Gato de Cheshire para 

chegar ao local do chá, sendo que ela produz uma lagoa de lágrimas por se sentir 

tão desamparada. Woolverton excluiu esse episódio de seu roteiro, pois não queria 

mostrar uma Alice fragilizada, mas, ao contrário, um modelo de coragem para as 

espectadoras. No filme de Švankmajer, Alice não somente não recebe ajuda alguma, 

como sofre ataques das demais personagens, como, por exemplo, o rato cravando 

estacas em sua cabeça para fazer uma fogueira. Ela é ignorada e depois atacada 

pelo Coelho Branco, nem sempre em retaliação. Quando chega à casa onde há um 

bebê, é o coelho que joga pratos e utensílios nela.  

No filme de Woolverton/Burton, a personagem foi muito protegida pelo pai, 

mas vê a sua vida mudar com a morte dele. Como já mencionamos, ela sofre uma 

metamorfose no filme (como também acontece com Absolem). Após executar a 

tarefa aparentemente ―impossível‖ de matar Jabberwocky somente com a ajuda da 

espada Vorpal, Alice decide voltar para resolver todos os assuntos pendentes. É 

interessante perceber que, apesar da indeterminação temporal do filme, é possível 

estabelecer a passagem de vários dias durante as aventuras de Alice em Underland, 

se pudermos tomar o nascer e o pôr do sol como referências da passagem dos dias 

em um mundo subterrâneo. Porém, há uma suspensão do tempo no mundo que ela 

havia deixado, pois a festa de noivado continua, Hamish e os convidados ainda 

estão aguardando uma resposta de Alice, e parece que houve pouca alteração na 

luminosidade das cenas.  Um ponto de vista claramente feminista prevalece no 

roteiro de Woolverton, que manteve também um enfoque na preservação da 

autoestima e edificação moral das personagens característico de seus outros 

enredos O rei leão e A bela e a fera, destinados a um público jovem.  
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Outro tema abordado é a relatividade da ―realidade‖, que varia conforme o 

ponto de vista do observador. Gardner elucida que a personagem Alice muda de 

tamanho doze vezes durante a obra Alice no país das maravilhas. Já no filme de 

2010, ela muda de tamanho somente cinco vezes. Gardner cita uma hipótese 

apresentada por Richard Ellman, de que Carroll poderia estar tentando mostrar, com 

essas mudanças em tamanho, a ―discrepância entre a pequena Alice que ele 

amava, mas com quem não podia casar, e a Alice grande em que ela logo se 

transformaria‖ (ELLMAN citado em GARDNER, 2000, p. 17).138  

As mudanças na estatura da protagonista (Fig. 31) podem ser evidenciadas 

por diálogos entre Alice e o Chapeleiro Maluco no filme de Woolverton/Burton. 

Quando eles se encontram pela primeira vez, Alice é muito menor do que o 

Chapeleiro, e ele a encolhe ainda mais para escondê-la em um bule de chá ao 

perceber que o Valete de Copas está se aproximando. Mais tarde, quando ela está 

mais alta do que ele, ao se encontrarem no palácio da Rainha Vermelha, o 

Chapeleiro lhe pergunta por que ela está sempre muito pequena ou muito alta.139 

Quando ele escapa da execução e encontra Alice no palácio Marmoreal, da Rainha 

Branca, ele afirma que teria lamentado não vê-la novamente, especialmente agora 

que ela ―está de tamanho adequado... é um bom tamanho... na verdade, o tamanho 

perfeito... o tamanho certo para Alice" (WOOLVERTON, 2008, p. 68).140 

                                                 
138

 ―discrepancy between the small Alice whom he loved but could not marry and the large Alice she 
would soon become.‖ 
139

 Como apontado anteriormente na p. 132 como uma provável insinuação de que o Chapeleiro 
tenha sentimentos românticos por ela. 
140

 ―the proper size…it‘s a good size…just right, in fact…a right proper Alice size…‖ 
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(31:23)                               (55:28)                                 (1:13:34)  

  Figura 31 – Diferentes tamanhos de Alice no filme de Woolverton/Burton 

Outras personagens também tendem a perceber as mudanças de altura de 

Alice de acordo com as próprias perspectivas. Quando ela encontra os gêmeos 

Tweedle pela primeira vez, ela mede a metade da altura deles. Quando os encontra 

novamente no castelo da Rainha Vermelha, ela está com aproximadamente o dobro 

do tamanho deles, como pode ser observado no diálogo e nas figuras a seguir (Fig. 

32).  

TWEEDLEDEE: Como é que você está tão ‗bem grande‘?                      

TWEEDLEDUM: Ela não está bem grande. Isso é como ela é ‗normal‘. 

ALICE: Onde está o ...? 

TWEEDLEDUM: Estou certo de que ela ‗é‘ menor quando nós a conhecemos.                                                                                    

TWEEDLEDEE: Ela tinha bebido o pishsalver, para passar pela porta, não se 

lembra? (WOOLVERTON, 2008, p. 50-51)141
           

                                                 
141

 TWEEDLEDEE: ‗How is it you‘re being so great big?‘         
TWEEDLEDUM: ‗She ain‘t great big. This is how she normal is.‘    
ALICE: ‗Where‘s the…? ‗                                         
TWEEDLEDUM: ‗I‘m certain she is smaller when we met.‘                                       
TWEEDLEDEE:‘ She had drank the pishsalver, to get through the door, recall it?‘‖ (WOOLVERTON, 
2008, p. 50-51). (Procuramos manter a sintaxe incorreta da versão em inglês na tradução acima.) 
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Figura 32 – Alice e os Tweedles 

(À esquerda (19:01) e à direita (55:47)) 
 

 
Alice, na verdade, chegou ao castelo pequena o suficiente para montar na 

cartola de Tarrant Hightopp (O Chapeleiro), mas cresce muito após comer 

Upelkuchen. Ela cresce tanto que fica mais alta do que o Valete de Copas, que 

mede mais de dois metros de altura. Seu tamanho parece torná-la interessante para 

o valete que a encurrala no corredor e diz: "Eu gosto delas grande" 

(WOOLVERTON, 2008, p. 46).142 Mais tarde, quando ela chega ao palácio 

Marmoreal, Mirana comenta que Alice é mais alta do que imaginava, e ela responde: 

"A culpa é de muito Upelkuchen" (p. 59).143 Após beber uma mistura que Mirana 

preparou, ela retorna ao seu ―tamanho normal‖, comentando que se sente muito 

melhor. 

Até mesmo a cabeça ―avantajada‖ da Rainha Vermelha depende do ponto 

de vista. O Chapeleiro Maluco diz: "Que cabeça lamentavelmente grande você 

tem"144 (WOOLVERTON, 2008, p. 45), expressando um paradoxo. Depois joga com 

a rivalidade entre as irmãs, afirmando que a cabeça da Rainha Branca é 

insignificante, enquanto ele poderia fazer muitas coisas ―com este monumento, esta 

                                                 
142

 ―I like them large.‖ 
143

 ―Blame it on too much Upelkuchen.‖ 
144

 ―What a regrettably large head you have.‖ 
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orbe. Não, este globo magnificamente heróico!" (WOOLVERTON, 2008, p. 45).145 

Tamanha falta de percepção, por parte de Iracebeth, da ironia nos comentários só é 

superada pelo tamanho de sua cabeça.  

Enquanto a obra de Lewis Carroll critica o sistema judicial britânico de sua 

época, Woolverton/Burton, também alinhados à postura de Carroll, com relação a 

certos aspectos do governo, retratam uma rainha irascível, cruel e míope. Quando 

Mirana pergunta sobre a cabeça da irmã, Alice responde que é ―bulbosa‖. A Rainha 

Branca sugere que Iracebeth possivelmente tenha um tumor cerebral, numa 

tentativa de justificar o comportamento cruel da irmã e o tamanho de sua cabeça. 

Perspectivas diferentes são criadas através de ângulos de filmagem. Por 

exemplo, os espectadores compartilham da mesma visão dos galhos vindo em sua 

direção que Tweedledee e Tweedledum vêem quando estão sendo levados pelo 

pássaro Felfel ao castelo da Rainha Vermelha (Fig. 33). A relatividade dos objetos é 

cuidadosamente trabalhada no filme, especialmente nas relações que Alice mantém 

com tudo ao seu redor quando muda de tamanho.      

 

Figura 33 – Participando do dilema dos gêmeos Tweedle (25:41-25:50) 

Um terceiro tema compartilhado por Carroll, Švankmajer e 

Woolverton/Burton envolve a questão da identidade. Essa noção foi trabalhada por 
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 ―[...] this monument, this orb. Nay, this magnificently heroic globe!‖ 
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Carroll mais especificamente através da linha de questionamento da lagarta azul. 

Tanto no livro como nos dois filmes em análise, a lagarta pergunta para Alice: ―Quem 

é você?‖ (―Who are you?‖).146    

Porém, como já foi dito, no filme de 2010, a identidade de Alice é 

questionada por várias personagens diferentes. A partir do momento em que ela se 

encontra na sala cheia de portas e se esquece de pegar a chave que estava sobre a 

mesa de vidro antes de encolher, podemos ouvir as vozes das personagens que 

estão espiando através de um buraco na fechadura: 

DODO: Era de se imaginar que ela se lembraria disso da primeira vez. 

ARGANAZ: Você trouxe a Alice errada. 

COELHO BRANCO: Ela é a certa. Tenho certeza disso. 

ARGANAZ: É a Alice errada.  

COELHO BRANCO: Dê-lhe uma chance. (WOOLVERTON, 2008, p. 14-15)147 

No filme de Woolverton/Burton, o lagarto azul vai mudando as suas opiniões 

sobre Alice ao longo do enredo, a começar por ―Dificilmente Alice‖ (―Hardly Alice‖), 

passando para ―Quase Alice‖ (―Almost Alice‖) para chegar em ―Finalmente Alice‖ 

(―Alice At Last!‖) quando ela demonstra maior grau de autoafirmação e muchness.  

No filme Alice in Wonderland, quando a protagonista encontra o Gato de 

Cheshire pela primeira vez, ele pergunta "Como é que você se chama?" e ela 

responde: "Alice". Ele então pergunta: "A Alice?" (WOOLVERTON, 2008, p. 26). 

Neste ponto, leia-se no roteiro de Woolverton: "Não vou entrar nisso de novo!" (p. 

                                                 
146 No filme produzido pelos Estúdios Disney (1951), grafemas soprados com a fumaça do narguilé 
representam fonemas. 
147

 ‗(Off-screen voices) 
DODO: ‗You‘d think she would remember this from the first time.‘ 
DORMOUSE: ‗You‘ve brought the wrong Alice.‘                  
WHITE RABBIT: ‗She‘s the right one. I‘m certain of it.‘  
DORMOUSE: ‗She‘s the wrong Alice.‘                                 
WHITE RABBIT: ‗Give her a chance.‘‖ 
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26),148 mas a fala de Alice no filme é: "Há controvérsias (debates) sobre isso."149 

Essa resposta se encaixa melhor com a fala seguinte de Chessur: "Eu nunca me 

envolvo em política."150 Parece uma afirmação bastante apropriada para uma 

personagem que desapareceu quando a aldeia dos Hightopps estava sendo 

atacada, evitando se envolver. Na hora do chá ele fica irritado com as palavras 

ásperas proferidas pelo Chapeleiro Maluco por causa daquele sumiço. Mais uma 

vez, o Chapeleiro mostra o egocentrismo do outro ao dizer: "O mundo inteiro está 

caindo aos pedaços e o coitado do Chessur ficou sem vontade de tomar chá" 

(WOOLVERTON, 2008, p. 28).151 Ao perceber que o Valete de Copas está se 

aproximando com soldados, Chessur some mais do que depressa. Enquanto, na 

obra de Carroll, o desaparecimento do gato é enigmático, mas divertido, no filme de 

Woolverton/Burton parece servir quase sempre interesses pessoais, a não ser 

quando ele salva o Chapeleiro da execução (mas bem que gostaria de ficar com a 

cartola depois disso). 

No filme de 2010, vários episódios contribuem para embaralhar a linha entre 

a realidade e o sonho, como, o sonho recorrente de Alice, que depois descobrimos 

ser uma memória, ligada a uma realidade anterior. Outro exemplo seria o lagarto 

azul que aparece no ombro de Hamish antes dele pedir a mão de Alice em 

casamento, uma personagem temporariamente ―real‖ que se transforma em figura 

animada em Underland. Nas discussões sobre o Coelho Branco ter trazido a Alice 

certa de volta, Alice pergunta a Tweedledee e Tweedledum como poderia ser a Alice 

errada, se o sonho é dela. Carroll aborda essa questão não somente na obra Alice 

                                                 
148

 ―I‘m not going into that again!‖ 
149

 ―There‘s been some debate about that.‖ 
150

 ―I never get involved in politics.‖ 
151

 ―The entire world is falling to ruin and poor Chessur‘s off his tea.‖ 
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no país das maravilhas, mas, conforme citação de Gardner, em seu diário no dia 9 

de fevereiro de 1856: 

Indagação: quando estamos sonhando e, como muitas vezes acontece, temos uma 

tênue consciência do fato e tentamos acordar, nós não dizemos e fazemos coisas 

que na vida acordada seriam insanas? Não podemos, então, por vezes definir a 

loucura como uma incapacidade de distinguir entre o que é um estado de vigília e o 

que é a vida enquanto estamos dormindo? Muitas vezes sonhamos sem a menor 

suspeita de irrealidade: ‗O sonho tem seu próprio mundo‘, e muitas vezes é tão 

realista como o outro [mundo]. (GARDNER, 2000, p. 67)152 

Entre as quase infindáveis referências aos sonhos e a realidade em um 

estado de vigília encontradas em obras em diferentes mídias, gostaríamos de citar 

um trecho de um diálogo entre Sócrates e Teeteto extraído de O Teeteto, de Platão, 

que reproduzimos a seguir: 

SÓCRATES: — A que, a meu ver, já deves ter ouvido com frequência, sobre o 

argumento decisivo que poderias apresentar a quem perguntasse de improviso se 

neste momento não estamos dormindo e se não é sonho tudo o que 

pensamos, ou se estamos realmente acordados e entretidos a conversar? 

TEETETO: — Em verdade, Sócrates, sinto-me indeciso na escolha do argumento, 

pois em ambos os estados tudo se passa exatamente do mesmo modo. Nada 

impede de admitir que o que acabamos de conversar tivesse sido dito em 

sonhos; e quando imaginamos em sonhos contar que sonhamos, é admirável 

a semelhança com o que se passa no estado de vigília.  

                                                 
152

 ―Query: when we are dreaming and, as often happens, have a dim consciousness of the fact and 
try to wake, do we not say and do things which in waking life would be insane? May we not then 
sometimes define insanity as an inability to distinguish which is the waking and which the sleeping 
life? We often dream without the least suspicion of unreality: ‗Sleep hath its own world,‘ and it is often 
as lifelike as the other‖ (CARROLL, 2000, p. 67). A citação feita por Carroll é de Lorde Byron, que 
segue: ―O sonho tem seu próprio mundo, e um grande escopo de realidade selvagem. E os sonhos 
em seu desenvolvimento têm fôlego, e lágrimas, e torturas, e um toque de alegria‖ (―Sleep hath its 
own world, and a wide realm of wild reality. And dreams in their development have breath, and tears, 
and tortures, and the touch of joy‖) (BRYON, The Dream (1788-1824)). 
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 SÓCRATES: — Como vês, não é difícil suscitar controvérsia nesse terreno, 

pois é possível duvidar até mesmo se estamos acordados ou dormindo. Além 

do mais, como é igual o tempo que dedicamos ao sono e o que passamos 

acordados, em ambos os estados sustenta nossa alma que são absolutamente 

verdadeiras as noções do momento presente, de sorte que numa metade do 

tempo batemo-nos pela veracidade de determinadas noções, e na outra metade 

pela de noções em todos os pontos diferentes, mas em ambos os casos com igual 

convicção. (PLATÃO, 1973, p. 18, ênfase minha). 

No filme de Woolverton/Burton, quando Alice encontra o Gato de Cheshire 

pela primeira vez, comenta ―Ainda estou sonhando!‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 25). 

Ele oferece limpar o ferimento feito pelo Bandersnatch, mas Alice assegura que 

ficará bem assim que acordar. O gato lhe diz que é melhor ela ir andando. Ela 

retruca: ―Para que lado? Tudo que quero é acordar desse sonho‖ (p. 26).153 Na hora 

do chá, o Chapeleiro Maluco repreende Alice pelo atraso e ela comenta: ―O tempo 

age de forma estranha nos sonhos‖ (p. 27).154 Depois que o Valete de Copas se 

retira, a Lebre sugere que o Chapeleiro leve Alice ao castelo da Rainha Branca. Ao 

perguntar se Mirana poderá ajudá-la a acordar, o Chapeleiro responde: ―Se ela não 

te fazer dormir‖ (p. 32).  A resposta é apropriada não somente para a questão do 

sonho e realidade, mas também para caracterizar a atuação tão apagada e pouco 

crível de Hathaway nesse filme. O tema do sonho é retomado na conversa entre o 

Chapeleiro e Alice no palácio Marmoreal: 

CHAPELEIRO: Você sabe que dia é amanhã, não sabe? 

ALICE: O dia Frabjous. Como eu poderia me esquecer? Oh, como gostaria de 

acordar! 

CHAPELEIRO: Você ainda acha que isso é um sonho? 

ALICE: Bem, não pode ser real. Tudo veio da minha mente. 

                                                 
153

 ―What way? All I want to do is wake up from this dream!‖ 
154

 ―Time can be funny in dreams.‖ 
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CHAPELEIRO: O que significa que não sou real. 

ALICE: É, sinto em lhe dizer. Você é só fruto da minha imaginação. Eu tinha que 

criar (sonhar com) alguém que é meio maluco. 

CHAPELEIRO: Mas você teria que ser meio maluca para me criar. [...] 

ALICE: Vou sentir sua falta quando acordar. (WOOLVERTON, 2008, p. 69)155 

Teria Alice também sentimentos românticos com relação ao Chapeleiro? Ou 

estaria simplesmente prestes a sentir falta da proteção que o Chapeleiro sempre lhe 

forneceu? Ela diz a Absolem, antes de entrar em batalha, que às vezes tudo parece 

tão real que ela se esquece de que é um sonho. Quando o lagarto comenta que ela 

era tão tola da primeira vez em que veio a Underland, ela faz a seguinte reflexão: 

―Então não era um sonho afinal das contas. Era uma memória! Esse lugar é real! E 

você também é! E o Chapeleiro Maluco também!‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 72).156
 

A ambiguidade entre o que é sonho e o que é realidade está presente 

também em muitos momentos na obra de Carroll. Quando Alice é acordada pela 

irmã no final do livro Alice no país das maravilhas, os leitores presumem que as 

aventuras foram um sonho. Após contar o seu sonho para a irmã, esta sonha o 

sonho de Alice, criando um sonho dentro de um sonho. Isso ocorre novamente em 

Alice através do espelho, quando os gêmeos Tweedle perguntam a Alice o que 

aconteceria se eles acordassem o Rei Vermelho que, com certeza, sonha a respeito 

dela. Alice responde que estaria exatamente onde está, caso o Rei parasse de 

                                                 
155 ―MAD HATTER: ‗You do know what day tomorrow is.‘ 
ALICE: ‗The Frabjous day. How could I forget? Oh, I wish I‘d wake up!‘ 
MAD HATTER: ‗You still think this is a dream?‘ 
ALICE: ‗Well, it can‘t possibly be real. This has all come from my own mind.‘ 
MAD HATTER: ‗Which would mean that I‘m not real.‘ 
ALICE: ‗No, I‘m sorry to say. You‘re just a figment of my imagination. I would dream up someone 
who‘s half-mad.‘‖ 
MAD HATTER: ‗But you‘d have to be half-mad to dream me up […].‘ 
ALICE: ‗I‘ll miss you when I wake up.‘‖ 
156

 ―ALICE: ‗It wasn‘t a dream at all. It was a memory! This place is real! And so are you. And so is the 
Hatter.‘ 
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sonhar com ela, mas Tweedledee discorda: ―—Você não estaria em lugar algum. 

Pois você é apenas uma espécie de imagem no sonho dele!‖ (UCHOA LEITE, 1980, 

p.175-176). Tweedledum acrescenta: ―— Se o Rei acordasse, você se apagaria — 

puff! — como a chama de uma vela!‖ Alice começa a chorar e usa as lágrimas como 

argumento: ―Se eu não fosse real, não seria capaz de chorar‖ (p. 176). Tweedledum, 

então, argumenta: ―Espero que você não esteja pensando que essas lágrimas são 

reais, ou está?‖ (p. 176) 

O que dizer, então, do bafo de Bandersnatch que Alice sente não só na hora 

do ataque como também dentro de seu abrigo quando vai buscar a espada Vorpal? 

Estaria ela sentindo o cheiro se estivesse dormindo? Ou estaria simplesmente 

sonhado que estava sentindo o cheiro? 

O roteiro de Woolverton informa que quando Alice retorna de Underland, ela 

não tem nenhuma lembrança do lugar: "qualquer lembrança de Underland tendo 

sumido novamente‖ (WOOLVERTON, 2008, p. 79).157 Isto parece estar de acordo 

com a afirmação do Chapeleiro Maluco que Alice não iria se lembrar dele, se fosse 

embora. Entretanto, essa falta de memória não é explicitada no filme de Burton. Se 

Alice não tivesse lembranças de suas aventuras em Underland, como teria sido 

capaz de reconhecer a borboleta azul na cena final do filme como sendo Absolem? 

Outras falas também parecem indicar que ela se lembra das aventuras. Por 

exemplo, quando comenta com sua ex-futura sogra "Acontece que eu amo coelhos, 

especialmente os brancos" (p. 81),158 poderia estar se referindo ao Coelho Branco 

em Underland? Por outro lado, poderia também estar simplesmente contrariando a 

sogra que tinha dito anteriormente que odiava coelhos. Quando Alice diz para as 

                                                 
157

 ―…all memory of Underland gone once again.‖ 
158

 ―I happen to love rabbits, especially white ones.‖ 
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irmãs Faith e Fiona Chattaway, "Vocês duas me lembram de alguns meninos 

engraçados que conheci em um sonho" (p. 81), poderia estar se referindo às suas 

últimas aventuras, mas também ao sonho recorrente que tinha quando criança. A 

ambiguidade sobre o que é um sonho e o que é realidade é, portanto, mantida. As 

observações feitas por Alice podem levar os espectadores a mais de uma 

interpretação do significado. As falas se mantêm ―fiéis‘‘ à natureza ambígua das 

palavras demonstrada por Carroll. Ao utilizar esta abordagem sobre a linguagem, 

sem replicar todas as palavras, Woolverton/Burton demonstram a validade da 

declaração de Linda Hutcheon, de que a adaptação é "repetição sem replicação" 

(HUTCHEON, 2011, p. 28). 

Os temas da morte e do envelhecimento, que já foram desenvolvidos em 

relação ao filme Alice (1988) de Švankmajer, remetem à obra de Carroll. Já no 

primeiro capítulo, Alice faz a primeira piada sobre a morte, durante a sua queda para 

o país das maravilhas, ao comentar que não diria nada se caísse do telhado, como 

discutido anteriormente. Depois, ao encolher, começa a se preocupar com o que 

poderia lhe acontecer: ―— Posso terminar sumindo completamente como uma vela‖ 

(UCHOA LEITE, 1980, p. 45). Essa metáfora será usada novamente por 

Tweedledum em Alice através do espelho, como já apontamos, ao falar sobre o 

sonho do rei. 

Em seguida, Alice assusta o rato na lagoa de lágrimas com histórias de 

animais que matam ratos. Ele, por sua vez, lhe conta um conto triste, na forma de 

um poema, onde um cão astuto chamado Fúria condena um rato à morte. 

Posteriormente, o Coelho Branco está certo de que a duquesa vai condená-lo à 

morte, se ele não aparecer com luvas e um leque. Em outra cena, a duquesa não 

entende quando Alice fala ―eixo‖ (axis), e pensa que ela falou ―machados‖ (axes). 
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Portanto, ordena à cozinheira a cortar a cabeça de Alice, o que não acontece. Em 

contraste, todas as execuções no filme de 2010 estão ligadas à Rainha Vermelha, 

que, ao dizer repetidamente "Cortem-lhe a cabeça", acaba se tornando uma 

personagem mais cômica que assustadora. 

 Enquanto Carroll aborda o tema da morte mais explicitamente em Alice 

através do espelho, o tema do envelhecimento é mencionado em muitos momentos 

diferentes em Alice no país das maravilhas. Quando Alice encontra a lagarta azul, 

ele pede para ela recitar o poema ―Você está velho, Pai Joaquim‖. Gardner ressalta 

que Carroll escreveu esse poema como uma paródia de uma poesia já bem 

esquecida, de Robert Southey, intitulada ―The Old Man‘s Comforts and How He 

Gained Them‖ (GARDNER, 2000, p. 49). Enquanto o velho criado por Southey vive 

confortavelmente na idade avançada devido ao seu planejamento cauteloso durante 

a juventude e sua fé em Deus, o Pai Joaquim de Carroll usa todas as experiências 

passadas para virar sua vida de ponta-cabeça, fazendo tudo o que não se esperaria 

de um homem idoso. No final da história de Carroll, a irmã de Alice sonha como 

Alice seria como mulher adulta, e como lembraria da "sua própria infância e dos 

felizes dias de verão já passados" (UCHOA LEITE, 1980, p. 131).159 Note-se que a 

irmã se refere aos dias de verão da vida de Alice, enquanto o poema, no prefácio da 

história de Carroll, fala do outono. Se estabelecermos um paralelo entre as estações 

do ano (ou períodos de um dia), com os períodos da vida de uma pessoa, os termos 

―outono‖ e ―pôr do sol‖ poderiam representar a diferença de idade entre Charles 

Dodgson e Alice. O poema termina da seguinte forma: 

 

Alice! Recebe essa estória 

                                                 
159

 ―her own child-life, and the happy summer days‖(GARDNER, 2000, p. 127) 
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    E com mãos gentis deposita 

Lá longe, onde os sonhos da infância 

    Se confundem com lembranças idas, 

Tal guirlanda de flores murchas 

    Em distante terra colhidas. (UCHOA LEITE, 1980, p. 40)160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160

 Alice! A childish story take, 
And with a gentle hand, 
Lay it where Childhood‘s dreams are twined 
In Memory‘s mystic ban, 
Like pilgrim‘s wither‘d wreath of flowers 
Pluck‘d in a far-off land (GARDNER, 2000, p. 8). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Subversões de forma e conteúdo nas duas adaptações fílmicas do texto de 

Carroll conduziram as nossas investigações, num primeiro momento, para um 

estudo dos gêneros discursivos do fantástico e do realismo maravilhoso. Como já 

apontamos, tanto Todorov como Chiampi analisam o efeito que o acontecimento de 

duplo referencial do gênero fantástico produz no leitor, que foi definido por Todorov 

como uma hesitação, enquanto a perturbação física, descrita por Chiampi como um 

efeito produzido pelo discurso fantástico, teria a sua origem, de acordo com a 

teórica, em uma inquietação intelectual que seria neutralizada no gênero do 

maravilhoso.  

Chiampi argumenta que o teórico búlgaro tratou da função social do gênero 

através de sua abordagem de ―temas condenados pela censura institucionalizada‖ 

(CHIAMPI, 2008, p. 67). Todorov, por sua vez,  afirma que as funções tanto literárias 

como sociais de elementos sobrenaturais em textos literários podem ser 

considerados como uma transgressão dentro de um sistema preestabelecido. O 

efeito do insólito tende a instalar-se somente quando a suspensão da descrença não 

é mantida, como ocorre na recepção dos contos de fadas.  

Como muitas recriações já trabalharam com o texto de Carroll para produzir 

um conto de fadas, foi preciso delimitar a fronteira entre contos de fadas e o gênero 

do fantástico, pois, como já apontamos, Freud e Nikolajeva afirmam que o conto de 

fadas, com seu sistema animista de crenças, não produz um efeito insólito. Na 

verdade, vale relembrar que Švankmajer atesta que seu filme é o único a 

representar a história como uma expressão do inconsciente, de desejos e sonhos, 
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uma criação em que a fronteira entre a realidade e o sonho fica indefinida, bem 

como também a distinção entre o animado e o inaminado. 

Demonstramos que, da mesma forma que ―Há, em Alice [a obra] uma 

contestação permanente, embora disfarçada, do princípio da realidade‖ (LAPORTE 

citado por UCHOA LEITE, 1980, p. 25), no filme de Švankmajer há uma refutação 

permanente das técnicas ―realistas‖ de filmagem de personagens, através do uso de 

animação stop-motion, que cria somente a ilusão de movimentação ao projetar 

sequências de vinte e quatro frames estáticos (fotografias) por segundo. É 

importante reiterar a nossa colocação de que Carroll já havia tratado da confusão 

que poderia ocorrer ao dar vida a objetos inanimados no jogo de croquet da Rainha 

Vermelha, uma cena incluída tanto no filme de Švankmajer como na adaptação 

fílmica de Woolverton/Burton. 

O diretor tcheco rompe também com a prática questionável de recorrer ―à 

esquiva noção do espírito‖ (HUTCHEON, 2011, p. 32) ou ―intenção‖ de um autor 

como uma maneira de ―justificar mudanças radicais na ‗letra‘ ou na forma‖ (p. 25), ao 

declarar-se desinteressado no que Carroll ―queria dizer‖ mas, outrossim, interessado 

em como ―os temas da obra poderiam se relacionar com suas próprias experiências‖ 

(HAMES, 2008, p. 113). 

A natureza subversiva de Švankmajer pode ser chamada de uma 

transgressão em segundo grau, pois ele empreende subversões a partir de 

transgressões já introduzidas por Carroll no texto fonte, tais como escolher uma 

menina como protagonista, e a ruptura da fórmula das personagens ―viverem felizes 

para sempre‖ dos contos de fadas. Alice demonstra medo e hesitação tanto no 

hipotexto como nos dois hipertextos analisados.  
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Subversões efetuadas pelo idealizador de Alice (1988) incluem dar o papel 

de carrasco a um espécimen de taxidermia animado, o Coelho Branco, que aparece 

quase sempre munido de uma tesoura para poder cortar cabeças. No final do filme, 

outra transgressão ocorre numa inversão de papéis, quando Alice, também munida 

de uma tesoura, resolve esperar o Coelho Branco. O desfecho do filme faz o 

espectador hesitar entre explicar as aventuras como um sonho ou aceitar a 

animação de um coelho empalhado, ainda foragido de sua caixa de taxidermia, 

gerando um paralelo com a hesitação produzida pelo gênero fantástico ao tentar 

escolher entre o sobrenatural explicado e o sobrenatural aceito para explicar um 

acontecimento de duplo referencial, conforme explicitada por Todorov. 

Subversões formais efetuadas por Carroll incluíam, mas obviamente não se 

limitavam a, contrastes entre cognição visual (grafemas) e cognição auditiva 

(fonemas). Švankmajer também apresenta muitas discrepâncias entre cognição 

visual e auditiva, como, por exemplo, na cena já descrita da metamorfose do bebê 

em porco. Um dos primeiros momentos, que já apontamos, em que podemos 

discernir esse tipo de discrepância ocorre quando ouvimos o tic-tac de um relógio 

em volume exageradamente alto, enquanto acompanhamos o olhar da protagonista 

pelo quarto, no qual os objetos ainda estão imóveis. 

Foi examinado, também, como Švankmajer transgride as leis físicas, ao 

fazer com que personagens e objetos entrem em recipientes que, por suas 

dimensões, seriam incapazes de contê-los, i. e., a gaveta de uma escrivaninha 

(muito possivelmente uma alusão ao writing-desk da charada criada por Carroll) 

onde cabe, por sua vez, o coelho, Alice, e uma pilha imensa de folhas. A lagarta 

―meia‖ e o seu utensílio de costura feito de madeira no formato de cogumelo são os 

poucos objetos que caberiam na gaveta se fossem observadas as leis da física.  
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O diretor tcheco também efetua transgressões na composição de objetos 

inanimados como esqueletos com objetos animados, tais como partes de corpos 

humanos e de animais, soprando vida nessas composições arcimboldianas através 

de animação stop-motion, como vimos anteriormente. 

Mostramos como as técnicas do diretor remetem à sensação do ―insólito‖, 

em primeiro lugar, ao optar por usar uma boneca ―sósia‖ para a versão ―encolhida‖ 

da atriz mirim Kristýna Kohoutová que faz o papel de Alice. Foi levantada a hipótese 

de que, se levássemos em conta a voz da dublagem feita em inglês por Camilla 

Power, teríamos não só duas, mas três Alices no papel.  

Freud apontou, em seu ensaio ―Das Unheimliche‖ (1919), que o insólito pode 

ser gerado não só com um duplo, mas também através de repetições, um tema 

elaborado em maior profundidade em sua obra Além do princípio do prazer. Essas 

repetições podem, por um lado, oferecer um certo conforto (o princípio do prazer) 

devido a sua familiaridade, mas também podem gerar uma sensação do ―insólito‖ ao 

revelar impulsos anteriormente reprimidos (o princípio da realidade). Alguns desses 

impulsos podem estar ligados a um conteúdo erótico reprimido que é possível ler 

nas entrelinhas dos textos de Carroll e Švankmajer.  

Maçanetas, gavetas e meias foram apontadas como objetos com uma 

conotação sexual que também pode ser percebida nos closes dos lábios vermelhos 

de Alice e frames fulgazes de coxas expostas em pernas trajando meias brancas 

três quartos e sapatos de verniz, em um estilo ―colegial‖. 

O efeito de ilusão de movimento criado com a técnica stop-motion pode ser 

associado ao episódio descrito por Švankmajer quando, sob a influência de drogas, 

ele percebia os movimentos do seu braço como tendo um efeito ―estroboscópico‖, 

como mencionamos na seção 3.1. É possível que as maçanetas que repetidamente 

http://www.imdb.com/name/nm0463463/
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caem na mão de Alice remetam ao confinamento de Švankmajer em um quarto 

forrado onde não havia nenhuma maçaneta após experimentar LSD. 

Enquanto o diretor prefere enfocar o contexto pessoal que motivou suas 

escolhas, incluindo sua adesão a um grupo tcheco e eslovaco de artistas 

surrealistas, da qual a sua falecida esposa Eva também participou, vale ressaltar 

que esse contexto individual foi, inevitavelmente, moldado pelos contextos culturais 

e históricos de seu país. A repressão que Švankmajer sofreu em sua carreira e vida, 

ao ter vivido durante um período em que a antiga Tchecoslováquia mudara seis 

vezes de governo, aparecem em sua criação, como também aparece um dos 

instrumentos culturalmente enraizados nos atos de protestos contra o governo e a 

criação de uma identidade nacional, as marionetes. As recordações de Praga que 

ele guarda de sua infância incluem paredes com tinta descascada, escadarias sujas, 

e porões misteriosos, elementos também utilizados com frequência nas obras de 

Poe, especialmente no conto ―A queda da casa de Usher‖, adaptado por 

Švankmajer. 

Burton, outro grande admirador de Poe, como também admirador confesso 

de Švankmajer e do ator Vincent Price, começou a sua carreira na área de direção 

artística dos Estúdios Disney, os quais adaptaram outros roteiros da roteirista 

Woolverton.  

Resumiremos algumas das maneiras já discutidas de como 

Woolverton/Burton prestam tributo a Carroll em Alice in Wonderland (2010); primeiro, 

além de adaptarem Alice no país das maravilhas (1865), optaram por incluir no filme 

personagens, elementos imagéticos – como tabuleiros e peças de xadrez –, eventos 

e trechos de diálogos da obra subsequente de Carroll, Alice através do espelho 

(1871). O poema Jabberwocky acaba sendo incluído no trama, pois o Oráculo 
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(elemento novo no enredo) profetisa a batalha entre Alice e Jabberwock, que é 

morto no livro por uma personagem masculina. Também prestam homenagem à 

ambiguidade intencional de Carroll ao inserirem várias frases de sua autoria em 

situações fílmicas que criam trocadilhos.  

Porém, Woolverton/Burton nunca pretenderam replicar a narrativa criada por 

Carroll (ou de adaptação cinematográfica anterior), o que fica claro, como já 

explicitamos, pela escolha de retratar outro momento na vida da protagonista. É 

importante ressaltar também que na adaptação de 2010, Alice retorna ao país das 

maravilhas. Outra transgressão resulta quando Alice percebe que o seu sonho 

recorrente de infância era na verdade a memória da sua visita anterior a Underland. 

Foram encontradas diversas correspondências no sistema de signos fílmicos 

para vários elementos da história de Carroll definidos por Hutcheon como 

―adaptáveis‖, tais como o enredo, os personagens e os temas, entre outros 

(HUTCHEON, 2011, p. 32-33). As gêmeas Faith e Fiona Chattaway, por exemplo, 

são teasers dos gêmeos Tweedledee e Tweedledum da obra Alice através do 

espelho (1871). Outras personagens extraídas dessa obra incluem Bandersnatch, a 

Rainha Branca, e como já mencionamos acima, Jabberwock. A arganaz foi 

transformada em uma personagem feminina que espelha a coragem que Alice 

adquirirá em suas aventuras, ambas fornecendo modelos de mulheres determinadas 

para as espectadoras femininas contemporâneas. Personagens que não constam 

das obras de Carroll são aquelas mostradas antes da descida de Alice a Underland: 

o pai de Alice, o grupo de homens de negócios, o ―pretendente‖, sua família e outras 

personagens com papéis restritos à festa de ―noivado‖. 

Alusões intertextuais no texto fílmico mostram ―a história sem fim‖ das 

relações palimpsésticas que caracterizam as adaptações. Temas abordados como a 
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incapacidade de determinarmos o que é realidade constroem ―uma imagem 

plurivalente do real‖ que não só caracteriza o realismo maravilhoso, como descrito 

por Chiampi (2008, p. 21), mas também, em nossa opinião, historicizam a atenuação 

da ―qualificação diferencial do herói‖ (p. 21). A protagonista do filme questiona a sua 

própria identidade e seu papel dentro de uma sociedade repressora, ecoando 

questionamentos elaborados por Carroll em sua época. O amadurecimento da 

protagonista ocorre apesar dela estar com dezenove anos ao revisitar Underland. O 

tema da morte aparece de forma mais explícita do que no texto de Carroll, porém 

com menos violência, como no filme de Švankmajer, em face de diferentes contextos 

culturais. 

Apesar da maestria no roteiro, as belas imagens produzidas por tecnologia 

green screen e computação gráfica, a atuação convincente de quase todas as 

personagens, a dublagem sensacional de personagens de desenho animado e, last 

but not least, a competente direção de Burton, alguns elementos detraem do 

―muchness‖ da história. Como já apontamos, lamentamos que Burton tenha adotado 

uma tipologia de personagens maniqueísta, com o belo representando valores 

positivos e os personagens sombrios representando as forças maléficas.  

Acreditamos que os criadores tenham sentido a pressão de terem que recorrer à 

fórmula hollywoodiana de que ―o bem vence o mal‖; de terem que transformar, em 

muitos momentos, a história canônica em um filme de aventura que retrate um herói 

torturado por seu passado, como o Chapeleiro Maluco; além de sentirem a 

necessidade de aludirem a um possível envolvimento romântico entre ele e a 

protagonista. No entanto, as dúvidas levantadas pela protagonista são inquietações 

que também nos afligem em nosso tempo. 
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Infectada pelo bicho que classificarei como ―mimesis modernis‖, espero ter 

despertado em meus leitores o gosto pelo texto transgressor de Carroll e pelas 

transposições intermidiáticas dessa obra por Švankmajer e Burton que me fazem 

refletir novamente sobre a citação introduzida na seção 1.4, de que ―contar histórias 

é sempre a arte de repetir histórias‖ (BENJAMIN citado em HUTCHEON, 2011, p. 

22). Ao meu ver, recontamos as histórias que fizeram e fazem muito sentido para 

nós como é a história de Alice no estranho país que muda de configuração conforme 

o ângulo de visão.  
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ANEXOS 

ANEXO I -  FICHA TÉCNICA DE ALICE (1988) 

 
 
 
 

                                                         
 

 
Alice 

Neco z Alenky (título original) 

República Tcheca 
1988 • cor • 96 min  

Produção 

Direção/design 
de produção 
 

Jan Švankmajer  
 

Produção Keith Griffiths 
Michael Havas 
 

Roteiro Jan Švankmajer 
 

Elenco original Kristýna Kohoutová (Alice) 
Dublagem em inglês:  
Camilla Power 
 

Direção de arte:  Jirí Bláha e Eva Svankmajerová 

 
 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minuto
http://www.imdb.com/name/nm0463463/
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ANEXO II - FICHA TÉCNICA DE ALICE IN WONDERLAND (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Alice in Wonderland 

Estados Unidos 
2010 • cor • 108 min  

 

Direção Tim Burton 

Produção Chris Lebenzon 
Peter Tobyansen 
Tom Peitzman 
e outros 

Roteiro Linda Woolverton 
 

Elenco original veja tabela a seguir 

Supervisor de 
Efeitos Especiais:  

 

 Mike Dawson 
 

Figurino: Colleen Atwood 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minuto
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Mia Wasikowska Alice 

Johnny Depp Chapeleiro Maluco 

Helena Bonham Carter Rainha Vermelha 

Anne Hathaway Rainha Branca 

Crispin Glover Stayne- Valete de Copas 

Matt Lucas Tweedledee / Tweedledum 

Michael Sheen Coelho Branco (voz) 

Stephen Fry Gato de Cheshire (voz) 

Alan Rickman Absolem (voz) 

Barbara Windsor Arganaz(voz) 

Paul Whitehouse Lebre de Março (voz) 

Timothy Spall Bayard (cão de caça) (voz) 

Marton Csokas Charles Kingsleigh 

Tim Pigott-Smith Lorde Ascot 

Leo Bill Hamish 

Lindsay Duncan Helen Kingsleigh 

Frances de la Tour Tia Imogene 

Jemma Powell Margaret Kingsleigh 

John Hopkins Lowell (cunhado) 

Eleanor Gecks Faith Chattaway 

Eleanor Tomlinson Fiona Chattaway 

Michael Gough Dodo Bird (voz) 

Imelda Staunton Flores falantes (voz) 

Christopher Lee Jabberwocky (voz) 

Mairi Ella Challen  Alice aos 6 anos de idade 

Jim Carter Carrasco (voz) 
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