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O livro “Alice no País das Maravilhas” é uma obra que traz discussões 

pertinentes com grande freqüência, como entender as charadas que o Chapeleiro 

Maluco põe em questão, as mudanças por que Alice passa durante o enredo. Não é 

apenas uma obra infantil, que Lewis Carroll criou para divertir Alice Liddell, uma 

menininha que o inspirou; o autor buscou criar alegorias que retratam a trajetória 

humana. 

Discutir a obra escrita por Carroll é importante no momento – e em outros 

também, obviamente – devido ao filme dirigido por Tim Burton. O filme se diferencia do 

enredo original, pois agora Alice já é uma adolescente, prestes a iniciar-se na esfera 

pública e está diante de uma proposta de casamento com um sujeito que não ama, 

além de não se sentir pronta para tal responsabilidade. O fato de se presenciar duas 

“Alices”, versões diferentes, mostra que ambas possuem ainda a mesma curiosidade, 

maturidade raras em muitas crianças e adolescentes.  

O livro e o filme trazem consigo o intuito de colocar as diversas mudanças 

pelas quais Alice passa em seu crescimento. Entre um frasquinho escrito “Beba-me” e 

um bolinho com a ordem “Coma-me”, a personagem se depara com a descoberta de 

seu próprio livre arbítrio e posteriormente o início da liberdade. Quando criança, as 

mudanças bruscas de tamanho – uma hora a garota tem 23 centímetros e, em outro, 

ocupa a casa inteira do Coelho – faz com que Alice não saiba mais quem é.  

O processo de questionar sobre quem somos nós no mundo e estar diante de 

perguntas que possuem respostas complexas demais ou que estarão eternamente 

abertas para reflexão, provoca instabilidade. E isso é bom, desde que não nos 

enlouqueça. Saber que está em constante metamorfose tal qual a Lagarta enfrenta é 

entender a possibilidade de aumentar e diminuir diversas vezes num mesmo dia, 

aceitar que nunca haverá uma verdade absoluta que cobrirá a realidade. Mas há 

realidade no livro de Carroll? 

O que me parece, o País das Maravilhas é só uma alegoria utilizada para 

representar o mundo “comum”, que é conhecido por nós. O sentido de loucura lá é 

corriqueira, todos são loucos: o Chapeleiro, o Gato Risonho e a própria Alice. Mas é 

importante enfatizar que não é a loucura que conhecemos como aquela que inferioriza 

a razão humana. A loucura de Carroll é sensata, um oxímoro. Mas como? Porque 

simplesmente é uma arte conseguir pôr em questão a realidade estabilizada que o 

indivíduo busca sempre. Claro que é essencial ter em que se apoiar. Porém, artistas e 

filósofos furam essa realidade para instaurar o caos e mostrar que deve existir um 

“País das Maravilhas” com o intuito de sempre perpetuar uma incógnita, uma charada, 

acerca da complexidade humana. Nem o Chapeleiro conhece as verdades do País 

das Maravilhas, tanto que durante o chá, questiona a menina Alice: “Por que um corvo 



se parece com uma escrivaninha?”. É uma pergunta sem resposta, apenas simboliza 

tudo o que o homem questionou até hoje e que permanecerá como mais uma charada 

a ser discutida. 

Durante o chá, na presença do Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março, Alice 

diz que é capaz de responder o enigma proposto. O Chapeleiro, então, a aconselha: 

“deveria dizer o que quer dizer”, explicar o que disse. Mas a menina argumenta que, 

para ela, a frase tem o mesmo sentido. O embate feito pelo personagem é 

interessante, pois o Chapeleiro fala que “você poderia dizer que ‘vejo o que como’ é a 

mesma coisa que ‘como o que vejo’”. A ideia é a de que nunca tudo é o que parece; a 

loucura presente no País das Maravilhas pode parecer simplesmente loucura, mas se 

mostra mais sensata do que se pensa, às vezes, porque o caos ajuda a mostrar que 

sempre haverá dúvidas.  

A realidade precisa ser louca. Se ela fica estabilizada demais, prendemos-nos 

excessivamente ao marasmo; nada muda. Portanto, a realidade é louca e precisa 

estar em constante loucura. Há dias que acordamos irreconhecíveis a nós mesmos, 

parece que estamos caindo num buraco como a Alice, sem um chão firme no qual se 

apoiar. Entretanto, esses momentos são fundamentais para mostrar que a realidade 

imutável pressionaria demais ao ponto de realmente enlouquecer o sujeito num círculo 

vicioso e maçante. 

O livro de Carroll é doido e o sentido dele está em quem o lê. O que Alice 

mostra é que inúmeras vezes achamos que nossa ação trará uma consequência fora 

do comum, algo excelente. Mas o que acontece em seguida? Absolutamente nada do 

que esperamos. A menina comeu o bolinho esperando crescer, apostando totalmente 

que aquele pedacinho lhe apresentasse a verdade absoluta, que seria a única 

solução; mas não foi, ela continuou no mesmo tamanho. 

A relação que obtemos com o Tempo também é debatida na obra. O Tempo no 

País das Maravilhas é mais um enigma e também um personagem, pois a sua função 

se destaca no que ocorre com a menina. Alice diz que não sabe mais quem é, pois 

mudara muito no mesmo dia. Para ela, o Tempo representa a confusão e a 

instabilidade do crescimento pelo qual ela passara inúmeras vezes, na tentativa de 

fazer as próprias escolhas. Já o Chapeleiro indica ter uma visão diferenciada sobre o 

Tempo: 

Alice suspirou cansada. “Acho que você poderia aproveitar melhor o seu 

tempo”, disse, “em vez de desperdiçá-lo propondo charadas que não têm resposta”. 



“Se você conhecesse o Tempo como eu conheço”, disse o Chapeleiro, “não 

falaria em desperdiçá-lo, como se fosse uma coisa. É um senhor”.1 

  O Chapeleiro prefere marcar apenas o ano e o mês por se tratarem de um 

tempo igual por um período maior em relação às horas, aos minutos e segundos. Ter o 

tic tac denunciando que a cada segundo que passa o futuro se mostra mais incerto e o 

presente uma incógnita faz com que o Chapeleiro prefira se isentar de tal sofrimento e 

continuar no mesmo chá por anos. Ele é contra as mudanças, aquelas que fizeram de 

Alice grande e pequena simultaneamente; a única mudança que ele se permite é 

mudar de cadeira durante o chá.   

Assim, ver o Tempo como senhor se mostra um tanto contraditório, pois seria 

um desperdício entender o Tempo como algo que é apenas marcado pelo relógio, 

porém deixar de marcá-lo é o que muitos fazem na realidade a fim de continuar num 

período estável. O que fazer então? Entender que o Tempo é um senhor incerto, mas 

que não “devora as coisas”, ou seja, não podemos correr atrás dele 

desesperadamente como o Coelho faz, até mesmo como Alice, que sempre está no 

desespero de achar um caminho.  

Creio que para resumir – se é que é possível resumir uma obra tão rica quanto 

a de Carroll – é preciso prestar atenção no trecho em que o Gato conversa com Alice:  

(...)Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui?” 

“Isso depende bastante de onde você quer chegar”, disse o Gato 

“O lugar não me importa muito...”, disse Alice 

“Então não importa que caminho você vai tomar” 

“...desde que eu chegue a algum lugar” acrescentou Alice em forma de 

explicação. 

“Oh, você vai certamente chegar a algum lugar”, disse o Gato, “se caminhar 

bastante”  

O ponto chave do enredo é simplesmente entender que ninguém poderá dizer 

ao certo o caminho pelo qual um indivíduo andará. Clarice Lispector expressa bem 

essa situação na seguinte frase: “Eu nem entendo mais aquilo que entendo. Pois 

estou infinitamente maior do que eu mesma. Então não me alcanço”. Alice descobre 

que nunca entenderá nem a si mesma – muito menos o País das Maravilhas! – e que 

precisará aceitar o fato de que muitas vezes é necessário diminuir de tamanho para 

entrar por uma porta pequenina, pois ao entender essa condição, será possível a 

busca pelo conhecimento.   
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