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RESUMO 

 

Alice é a personagem criada pelo escritor inglês Lewis Carroll no século XIX, e suas 

histórias estão descritas em dois livros: Aventuras de Alice no País das Maravilhas (1865) 

e Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá (1871). Acreditamos na 

potência educativa destas histórias, que se conectam com a literatura e imagens, o que 

nos fez tomar estas histórias como nosso objeto de pesquisa. Nosso objetivo principal é 

encontrar as possibilidade e potências de aprendizado com a obra de Alice. Através do 

histórico dessas obras, tanto em sua época quanto nos dias atuais, destacamos a presença 

do aspecto nonsense O método da cartografia ampara nossos processos nesse trabalho, 

amparamo-nos também com as contribuições teóricas de Deleuze e Guattari (1995, 1997), 

Oliveira e Paraíso (2012), Costa (2014). Para situar essa análise, fizemos uma espécie de 

“inventário” ou mapa cartográfico das principais releituras dos livros de Carroll, sendo 

que algumas delas se tornaram canônicas e influentes, enquanto outras ainda hoje 

parecem desafiar estereótipos a respeito do universo literário do próprio Carroll. A noção 

de “identidade”, tão cara a outras perspectivas de análise, é tida por nós como 

problemática, na medida em que lidamos com um conceito de aprendizagem inventiva. 

Por fim, novas imagens são apresentadas por nós, criadas para esse trabalho, em um 

esforço de metodoalices e artesania que envolvem a exposição e discussão do processo 

de criação. Na obra de Carroll, portanto, buscamos não apenas entender a potência de seu 

caráter nonsense, mas também nos inspiramos de maneira propositiva, com um processo 

comentado que possa ser potente para o campo educacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Alice no País das Maravilhas, Aprendizagem, Cartografia, Imagem, 

Literatura, Nonsense. 
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QUEM É VOCÊ? 

 

“Quem é você? perguntou a lagarta. 

Não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu, meio 

encabulada: “eu mal sei, Sir, neste exato momento... pelo menos sei quem 

eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já passei por várias 

mudanças desde então.” (CARROLL, 2002, p. 45). 

 

 Quem é você? É uma pergunta feita para se saber o nome, de onde veio, o que faz. 

Ao encontrar a Lagarta ela pergunta à Alice quem ela é, a menina que já havia passado 

por algumas transformações começa a duvidar e não saber mais nem mesmo quem era. 

Somos algo definido ou podemos mudar, nos transformar, metamorfosear, como uma 

lagarta? Devemos ser algo definido, pronto e acabado ou podemos nos transformar, 

reinventar, ser inacabado? Ser Alice, ser Heloisa, ser professor. Para ser é preciso tornar-

se, devir.  

 Tornar-se passa por processos de transformação, podem vir a definir o ser, ou não 

terminar, ser um processo inacabado, um devir: um vir a ser. Devir como processo, um 

caminho, com as mudanças que se apresentarem. Quem é você? 

 Quem sou eu? Eu sou Heloisa, e, assim como Alice, alguns momentos nos fazem 

passar por mudanças, em que temos que nos recriar, construir, desconstruir, criar, 

inventar. Sou menina, mulher, estudante, aluna em um processo de tornar-me professora. 

Alice tem suas aventuras no País das Maravilhas, enquanto minhas aventuras têm se 

passado em uma cidade pequena, São João del-Rei.  

 Esta cidade se insere como parte de uma região importante no contexto histórico 

de Minas Gerais e do Brasil. É uma cidade criada no período da exploração de ouro, com 

construções de casas e igrejas do estilo barroco brasileiro no século XVIII. Em uma breve 

passagem pela cidade o autor Victor Heringer descreve São João comparando-a com a 

vizinha Tiradentes, e enxergando na primeira um aspecto mais franco e genuíno – fruto 

dos elementos contemporâneos que convivem com os históricos: 

 

Em comparação com a vizinha Tiradentes, São João del-Rei é uma Nova 

Déli mineira. Tiradentes é cenográfica, calada e impassível em suas 

fachadas coloniais, muitas delas falsamente coloniais, construídas 

recentemente, mas no velho estilo, para dar a impressão de autenticidade. 
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São João é maior, mais vibrante, suja e bagunçada: ali convivem 

supermercados e igrejas barrocas (os templos máximos de suas respectivas 

épocas); lojas de capinhas de celular e o Fortim dos Emboabas; as casas do 

povo, construídas como deu, e os casebres cartão-postal do centro histórico. 

Em suas vielas e avenidas, veem-se turistas, estudantes, doidos mansos, 

toda sorte de gente em sua sina orgânica. No ar, misturam-se o barulho dos 

motoboys, o grito dos bêbados, o riso das meninas e o badalar dos sinos. 

Passei horas tropeçando nas ruas crocantes de São João. 

(HERINGER,2017). 

 

 Ao se referir a São João del-Rei, Heringer cita a sujeira, a bagunça e a mistura que 

encontrou em sua visita à cidade. Da mesma maneira, Costa (COSTA, 2014, p.71) nos 

diz sobre a sujeira de uma pesquisa, as misturas, os envolvimentos e caminhos errantes 

que seguimos. São premissas que dizem também muito sobre o nosso envolvimento com 

os meios em que vivemos e que pesquisamos. Vivo em uma cidade suja, barulhenta, 

misturada que me faz tropeçar pelas ruas, e a minha pesquisa também se faz suja com 

cartografias e caminhos errantes.  

Morar em uma cidade com um conjunto arquitetônico e artístico tão expressivo e 

belo, preservado principalmente pelas tradições religiosas e por órgãos governamentais 

como o IPHAN, desperta nos moradores e em turistas uma atenção as imagens 

proporcionadas por este conjunto. A expressão religiosa predomina no centro histórico 

com as igrejas católicas, construídas com fachadas que não se passam despercebidas e 

seus interiores ricos com ornamentos e ouro, belas imagens sacras ornadas com detalhes 

minuciosos. As fachadas e interiores das casas centenárias também atraem os olhares com 

seus detalhes da época de sua construção. A cidade é cortada por um córrego, o que nos 

leva a travessias diárias, por suas diversas pontes, duas delas de pedra, tricentenárias, 

resistindo a diversas enchentes do calmo córrego de águas rasas.  

 Minhas aventuras pairam por imagens e travessias como essas. Imagens de casas, 

igrejas, ruas, das montanhas que circundam a cidade, o nascer e pôr do sol que se 

emoldura a cada época do ano com uma cartela de cores diferente a cada dia. Os 

deslocamentos necessários pela cidade nos levam a travessias nessas diversas pontes. 

 Se as aventuras de Alice começaram a beira de um rio, as minhas começam nas 

travessias ao longo do Córrego do Lenheiro. Como construíram igrejas e pontes tão 

grandes, tão belas e resistentes aos séculos, que materiais usaram? Essas perguntas 

sempre me intrigam ao passar pelas ruas da cidade. Ao mesmo tempo me perco nos 

caminhos olhando as paisagens, as imagens que cada conjunto de casa, ruas, pessoas 

podem criar. 
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 Quem sou eu? Como tenho me construído, me inventado? Quando tinha a idade 

de Alice, uma menina de seus 7, 8 anos, era curiosa. Seguia as formigas para ver onde 

estava o seu ninho, observava os passarinhos nas árvores. Alice estudava lições com sua 

irmã, e eu ia para a escola ter lições com as professoras.  

 Gostava de ir para a escola, fazia as tarefas. A escola sempre esteve presente na 

minha formação, com aluna, e como professora. A literatura acompanhou esse processo 

de formação e aprendizado, por gosto, por curiosidade e por obrigação. Quando pequena 

gostava de livros com desenhos, assim como Alice, me entediava com livros sem 

gravuras. Por morar em uma cidade com apelo estético tão presente e marcante, a atração 

por imagens sempre se fez presente em mim. Por curiosidade escolhia os livros na 

biblioteca da escola, de preferência com muitos desenhos. Por obrigação, as aulas de 

português se dividiam entre estudar gramática, fazer redação e fazer “prova de livro”. As 

provas de livro eram uma forma de estimular os alunos a lerem livros. Podíamos escolher 

na biblioteca da escola o livro que quisesse. Não fosse por isso, e alguns alunos 

provavelmente não teriam contato com livros que não fossem os de biologia e história. 

Claro que não era tão atrativo ter que ler para fazer uma prova, ainda que fosse 

interessante comentar com os colegas sobre o livro que estava lendo e, quem sabe, até 

despertar a curiosidade e vontade espontânea de ler o livro do colega.  

 O contato com a literatura e a atração por imagens se desenvolveram na escola, e 

é de lá a lembrança do primeiro encontro com Alice. Lembro de assistir ao filme de 

animação produzido pelos estúdios Disney em 1951 na escola. A história e as imagens do 

filme me intrigaram, como um gato aparecia e desaparecia. E aqueles personagens 

esquisitos? Que história mais maluca. Essas foram as minhas primeiras impressões ao ver 

o filme pela primeira vez.  

 Alguns anos se passaram e eu conclui meus estudos na escola básica, e estava a 

caminho da universidade. As dúvidas sobre qual curso fazer, seguir a profissão dos pais, 

da família, ou fazer algo que eu queria? Escolhi fazer o curso de Filosofia, na 

Universidade Federal de São Joao del-Rei. Não tinha muitas informações sobre o curso, 

mas segui em frente com a escolha. 

 Um dos pontos que nos fazem optar por um curso universitário é a qualidade da 

universidade, ou sua localização, a atração pelo curso, seja por continuar uma profissão 

de família, ou até uma vocação pessoal. Para mim, ter uma universidade pública e gratuita 

na cidade onde moro foi um dos fatores que influenciaram na escolha do curso. 
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 O curso de Filosofia foi importante em minha formação, conheci diversos 

teóricos, seus pensamentos e suas filosofias. Foi uma descoberta saber que filósofos da 

Grécia antiga, com mais de dois mil anos, tinham dúvidas e curiosidades assim como eu 

tinha desde a infância. 

 No início do curso, não sabia ainda muito por que ou para que fazer aquele curso, 

motivada por uma tenra perspectiva profissional de me tornar professora. Para mim, 

estudar diferentes pensamentos filosóficos, de diferentes épocas e países, trouxe novas 

perspectivas de mundo, e até mesmo reflexões sobre a educação. 

 Foi durante o curso de Filosofia que tive contato com a metodologia de “Filosofia 

para Crianças”, criada pelo filósofo norte americano Matthew Lipman. Esse teórico 

idealizou sua metodologia ao perceber que os alunos para quem lecionava na universidade 

tinham grandes dificuldades de raciocinar. Ele então pensou em uma metodologia de 

base, desenvolvida para ser trabalhada com crianças, pois acreditava que elas eram mais 

abertas e tinham mais facilidades em trabalhar com raciocínios abstratos. A Filosofia para 

Crianças era focada em incentivar o raciocínio lógico com as crianças. Desta forma elas 

desenvolveriam uma forma de pensar por si mesmas, e, ao chegar a universidade, não 

teriam mais as dificuldades que Lipman encontrara em tantos alunos universitários. 

 Meu contato com esta metodologia se deu a partir da minha participação em um 

projeto de extensão chamado “Filosofia para Crianças”, ministrado para alunos dos 

primeiros anos do ensino fundamental em uma escola pública de São Joao del-Rei. 

Considero que foi nesse projeto em que comecei a me tornar professora, ao perceber como 

a filosofia e a educação poderiam ser diferentes do ensino escolar tradicional pelo qual 

eu passei a vida toda. A experiência com a Filosofia para Crianças marcou um ponto 

reflexivo e prático em minha formação.  

Um dos pontos principais da metodologia é não dar o conhecimento pronto aos 

alunos, e assim permitir que eles possam conhecer os conteúdos por si mesmos. Esta 

perspectiva foi fundamental na minha percepção de como ser professor. Penso que, caso 

não tivesse conhecido essa metodologia, talvez repetisse práticas pouco eficazes que já 

tinha visto como aluna e professora.  

 A possibilidade da dúvida, da abertura de diálogo e da própria construção de 

conhecimento pelos alunos prometida pela metodologia da Filosofia para Crianças me 

fez querer saber mais sobre como ser professora. Afinal, de nada importa debruçar-se 

sobre uma determinada prática se não se sabe o sentido da práxis adotada. Ao estruturar 
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seu campo de atuação, Matthew Lipman considerou como abordar a filosofia no mundo 

contemporâneo, época em que o aspecto econômico parece mais pertinente para as 

pessoas do que o desenvolvimento do senso crítico. Lipman diz que “a filosofia já foi 

parte essencial da educação de príncipes e princesas, mas a Reforma pôs fim a isso, com 

a ascendência da ideologia dos negócios a filosofia afigurou-se completamente supérflua 

no preparo dos futuros homens de negócios e cientistas” (Lipman, 1990, p. 28). Ainda 

hoje, é bem comum que encontremos pessoas afirmando que “a filosofia afigura-se muito 

difícil para as crianças ou muito frívola ou muito árida; alguns até a acharam muito 

perigosa” (Lipman, 1990, p. 28-29). 

A experiência de dar aula com esta metodologia foi inovadora para mim, que antes 

só recebia ensinamentos dos professores, pois o professor não fica mais como um único 

detentor do saber. A possibilidade do diálogo e da dúvida entre os alunos faz com que 

eles se interessem mais pelos conteúdos que fazem parte do currículo escolar.  

A protagonista dos livros que estudaremos aqui, Alice, ficava entediada por ter 

lições com um livro sem gravuras nem diálogos. A educação pela qual a personagem 

passou era amparada pelas tradições da Inglaterra Vitoriana, com lições ditadas para que 

os alunos repetissem de maneira estéril e mecânica.  

Tradicionalmente, a educação é entendida como uma iniciação à cultura e 

a pessoa educada é tomada como uma pessoa “refinada” ou como uma 

pessoa “culta”. Porém, um olhar mais atento na educação tradicional pode 

mostrar alunos que estudam e, de fato, aprendem, mas ainda fracassam na 

tentativa de pensar nos termos da disciplina ou de apropriar-se totalmente 

dela (LIPMAN, 1990, p. 35). 

 

Alice teve sua educação em um contexto que parece familiar quando entramos em 

contato com os comentários de Lipman. Ser “culto” na Inglaterra Vitoriana implicava não 

em desenvolvimento do senso crítico, mas em acúmulo de conhecimento. Na época, em 

todo o Reino Unido podia se encontrar as chamadas escolas autossuficientes (chamadas 

de common day schools), em que professores lidavam com classes que, por vezes, 

contabilizavam cerca de mil alunos. O ensino nessas instituições era pautado pela 

repetição sistemática de conteúdo, o que gerava grande absentismo por parte dos alunos 

(BURTON, 2001, p. 81).  

A participação no projeto de “Filosofia Para Crianças” foi muito importante na 

minha formação. Embora o curso de licenciatura em Filosofia tivesse aulas didáticas e 

estágios, os conteúdos e experiências que tive no projeto foram além das aulas de didática 

e estágios obrigatórios da graduação. O contato com a metodologia da Filosofia para 
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Crianças, e a experiência prática com os alunos na sala de aula, foram um acréscimo 

importante na minha graduação de licenciatura em Filosofia.   

De certa maneira, a formação de um professor não conta só com aulas teóricas nas 

salas de graduação e nos estágios obrigatórios. É preciso ter experiência cotidiana na 

escola, envolvendo conteúdos que nem sempre foram idealizados para serem estritamente 

escolares: filmes, obras literárias, enfim, tudo que puder oferecer janelas e tocas 

simbólicas para conhecimentos de mundo, que possam além do livro didático e o quadro 

negro. 

Após concluir a graduação de licenciatura em Filosofia, tive a oportunidade de 

atuar como professora da rede pública estadual de ensino. Esta experiência foi outro ponto 

importante na minha formação como professora. Durante a graduação, embora tivesse 

cumprido as atividades dos estágios obrigatórios e participado como professora no projeto 

de Filosofia para Crianças, essas atuações eram como professora estagiária. Nessa função, 

mesmo sem as responsabilidades de um professor titular, tínhamos que atuar nas turmas 

e preparar as aulas. 

Os estágios durante a graduação são fundamentais na formação do professor, 

oferecendo o espaço para a experiência docente, quase sempre a primeira oportunidade 

de praticar as teorias estudadas na faculdade. Como professores titulares, não somos mais 

estagiários, e, a princípio, temos condição de assumir uma ou mais turmas. Infelizmente, 

como recém-formados, estamos ainda inexperientes para muitos dos desafios do 

cotidiano do professor, experiência essa que vai se construindo ao longo dos primeiros 

anos de atuação profissional. É quando temos a oportunidade de vivenciar diversos 

acontecimentos, muitas vezes estudados apenas na teoria, e efetivamente conhecer o 

ambiente em que se está trabalhando profissionalmente. 

Tive algumas das experiências do cotidiano escolar na graduação, ao atuar como 

professora estagiária no projeto de Filosofia para Crianças. Outras experiências eu pude 

vivenciar já nos anos seguintes, como professora de alunos de várias faixas etárias 

compreendidas no primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, 

incluindo inclusive alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA), onde muitos alunos 

destas turmas eram bem mais velhos que eu.  

Basicamente a graduação de licenciatura em Filosofia é voltada para aulas no 

ensino médio, com alunos entre 15 a 18 anos. Ao trabalhar com a Filosofia para Crianças, 

pude ampliar minha atuação, inicialmente voltada para adolescentes, e fazer algo que 
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visava alunos do infantil, com idades entre 6 e 9 anos. Foram as turmas de EJA, com 

alunos cujas idades iguais ou maiores que 18 anos, que me trouxeram a necessidade de 

adquirir outros conhecimentos, e de continuar a minha formação. 

Para tal, iniciei a graduação em Pedagogia, também cursada na UFSJ. Trata-se de 

um curso cujo currículo privilegia o ensino infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental. As experiências com a filosofia com crianças me levaram a procurar mais 

conhecimentos sobre este público. Nessa segunda graduação, realizamos estudos e 

atividades voltadas para o público do ensino infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental, mas também aprendemos sobre EJA e gestão escolar, por exemplo. 

Novamente participei de um projeto durante a graduação, o “Curso de 

Aperfeiçoamento em Educação Infantil”. Neste curso participei como estagiária, 

ajudando nas aulas e preparação das atividades ministradas pelos professores do curso, 

que era voltado para as professoras da rede municipal de educação infantil no entorno de 

São João del-Rei. O curso abrangeu diversas áreas de conhecimento, como ciências, 

linguagens, literatura infantil, artes, matemática, etc.  

Como requisito para conclusão do curso, as professoras deveriam apresentar um 

portfólio com as atividades que desenvolveram a partir do que aprenderam no curso. Cada 

professor apresentou uma metodologia usada para trabalhar seu conteúdo, e o que mais 

me chamou atenção foram as aulas de literatura infantil e de artes. As aulas de artes me 

estimularam a também fazer um portfólio, e ali comecei então de fato meu trabalho com 

imagens.  

Em seus portfólios, outras professoras do curso trabalharam com fotos dos alunos 

da escola, registrando as atividades realizadas a partir de suas aulas. Porém, eu não tinha 

alunos nessa ocasião. Como eu poderia fazer um portfólio de imagens sem ter alunos? 

Foi essa necessidade que me levou a criar meus próprios “alunos” para o portfólio. 

Bonecas se tornaram alunas, fazendo atividades relacionadas a educação infantil: artes, 

brincadeiras, literatura infantil, higiene pessoal, alimentação, etc. Através dessa solução, 

percebi que era possível trabalhar com imagens e literatura na graduação.  
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Figura 2: Contato com a natureza. Fonte: arquivo pessoal de Heloisa. 

 

 

Figura 3:Brincadeiras. Fonte: arquivo pessoal de Heloisa. 

 

Nas imagens acima, na figura 2, temos o momento do contato com a natureza, as 

bonecas alunas estão aprendendo sobre as plantas no jardim. Na figura 3, temos um 

momento importante na educação infantil, o momento das brincadeiras, os brinquedos 
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estão dispostos de forma que as crianças tenham acesso fácil e independente, possam 

também escolher com qual brinquedo querem brincar. 

Esta experiência de construir o portfólio e de produzir imagens estimulou minha 

participação como aluna de Iniciação Científica. Orientada pela professora Doutora 

Giovana Scareli, comecei a pesquisa com imagens e literatura infantil. Minha primeira 

Iniciação Científica envolveu a criação de imagens do conto “Chapeuzinho Vermelho”. 

A proposta da pesquisa era analisar algumas imagens produzidas a partir do conto de 

fadas, seja com ilustrações de autores renomados ou até mesmo com desenhos produzidos 

por crianças em oficinas de aulas de Filosofia para Crianças. 

Os encontros estavam acontecendo no meu caminho, na minha travessia 

acadêmica: a atração por imagens, a Filosofia para Crianças que estudei durante a 

graduação em Filosofia, os aprendizados sobre Educação Infantil, que estava estudando 

no curso de Pedagogia, e, posteriormente, a cartografia como metodologia. 

Os conhecimentos adquiridos antes de iniciar o curso de Pedagogia, como as aulas 

de Filosofia, e a experiência como professora, me fizeram ver e aproveitar o curso de 

Pedagogia de uma forma mais aberta. Quando cursei a primeira graduação, não tinha 

muitos conhecimentos da área, mas, já na segunda graduação, as experiências anteriores 

foram somadas aos novos conhecimentos, e os textos as discussões em sala de aula não 

eram mais algo abstrato que eu ainda iria conhecer na prática.  

Como metodologia da pesquisa em Iniciação Cientifica foi usada a Cartografia, 

um dos conceitos do filosofo francês Gilles Deleuze. Percebi que a cartografia poderia 

acolher minha forma de pensar, de estudar, de pesquisar. A cartografia permitiu que eu 

não só fizesse as análises das imagens, como também pudesse produzir imagens. A 

experiência com as fotos das bonecas para a construção do portfólio me levou a produzir 

fotos com bonecas sobre o conto da “Chapeuzinho Vermelho”. 

Ao concluir a pesquisa de Iniciação Científica com “Chapeuzinho Vermelho”, 

iniciamos uma nova pesquisa de Iniciação Científica, também orientada pela Professora 

Dra. Giovana Scareli. Continuamos uma pesquisa que envolvia imagens, a área de 

Filosofia para Crianças e cartografia.  

Desta vez a obra escolhida foi “Alice no País das Maravilhas”. Até então, só 

conhecia a história de Alice por assistir ao filme de animação produzida pelos estúdios 

Disney (1951). Ao iniciar a pesquisa, tive contato com o livro escrito por Lewis Carroll, 
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que continha as duas histórias com Alice que inspiraram a produção do filme dos estúdios 

Disney. Li as histórias compiladas em um único volume pela editora Zahar, escritas por 

Lewis Carroll, que continham a íntegra dos livros Aventuras de Alice no País das 

Maravilhas (1865) e Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá (1871). 

 Nesta nova pesquisa de Iniciação Científica, a proposta inicial era analisar o 

contexto de criação das histórias de Alice e as criações que foram feitas a partir dela. 

Analisei o livro com as histórias de Alice, especialmente as imagens que ilustram o livro 

e as imagens do filme de animação feito por Disney (1951). Além das imagens do livro e 

do filme, pude também criar minhas imagens de Alice para os estudos da pesquisa. 

 Desde então, Alice tem me acompanhando nas travessias acadêmicas. A primeira 

aventura no trabalho de Iniciação Científica envolveu uma oficina de Filosofia para 

Crianças usando como tema a história e as imagens de Alice. Era um dos estágios 

obrigatórios do curso de Pedagogia. Assim, Alice me acompanhou até o fim da 

graduação, e meus estudos na Iniciação Cientifica e no Estágio deram base para a 

elaboração do meu trabalho de conclusão de curso. Depois, além destes trabalhos na 

graduação, Alice me acompanhou no projeto para meu ingresso na pós-graduação, no 

curso do Mestrado em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei.  

 Em 2015, o livro com as histórias de Alice completou 150 anos de sua primeira 

publicação, e, como comemoração da data, várias edições especiais foram lançadas. 

Algumas mantinham as imagens originais, e outras tinham novas imagens criadas por 

diversos artistas. Toda essa onda de novas publicações foi bem oportuna para o projeto 

que estruturávamos. Duas dessas edições deram base para o meu projeto de pesquisa no 

mestrado, sendo elas: Caixa Alice + Alice, lançada em 2015 pela editora Cosac Naify 

(que une os livros “Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, de 1865, e “Alice Através 

do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá”, de 1871), e também Alice: edição 

comemorativa 150 anos, lançada pela editora Zahar também em 2015. 

 Alice e eu estamos agora cursando o Mestrado em Educação, sob orientação da 

Professora Dra. Priscila Correia Fernandes. Novos caminhos se abriram na invenção desta 

pesquisa rizoma: imagens, literatura, e educação. 

Concluo esse prólogo assinalando algumas coincidências de datas que marcam 

tanto a mim quanto ao objeto de estudo do trabalho: o dia 26 de novembro, que é meu 

aniversário, foi mesma data em que, no longínquo ano de 1864, a menina Alice recebeu 
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o manuscrito da primeira versão de Alice das mãos do autor Lewis Carroll, que 

presenteava sua jovem musa inspiradora com um presente de natal antecipado.  

Nos anos que se seguiram, essa história tornou-se um marco da literatura, 

inspirando diversas recriações, feitas com variadas intenções. Agora apresentaremos 

nossa releitura, criativa e crítica ao mesmo tempo, buscando encontrar potências que 

possam contribuir em especial ao campo da educação. 
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INTRODUÇÃO 

ENTRANDO NO PAÍS DAS MARAVILHAS  

 

Os primeiros escritos deste trabalho foram o memorial que vimos na apresentação 

“Quem é você?”, onde relato brevemente meus caminhos percorridos até chegar a esta 

pesquisa de mestrado que será descrita neste texto. 

A opção por iniciar com uma apresentação da minha trajetória se faz pertinente 

neste trabalho, pois adotamos uma metodologia que não nos permite distanciamento e 

nem imparcialidade, tanto com o processo de pesquisa quanto com os objetos e resultados 

que encontramos. Adotamos uma metodologia cartográfica que nos leva a nos “sujar”, a 

misturar com a pesquisa, e assim conhecer nosso processo de aprendizado. Portanto, 

nossos caminhos de estudos fazem parte desta pesquisa desde o início, até mesmo por ser 

uma pesquisa que, de certa maneira, vem se desdobrando desde a graduação. Assim, esse 

histórico também nos ajuda a continuar este trabalho, agora se encontra no nível do 

Mestrado em Educação. 

Por ser uma pesquisa que já assumiu várias dimensões, logo no início do projeto 

do mestrado chegamos a questionar se não estaríamos repetindo alguns pressupostos já 

presentes nos trabalhos passados. Por isso, o processo da escrita do memorial se fez 

potente à medida em que tivemos a possibilidade de rever os passos já dados, e, assim, 

poder ampliar o olhar para o mesmo objeto e encontrar novas perguntas. 

Nosso objeto principal de análise neste projeto de mestrado são as histórias: 

Aventuras de Alice no País das Maravilhas (1865), e Alice Através do Espelho e o que 

Ela Encontrou por Lá (1871), escritos por Lewis Carroll. As histórias foram escritas na 

Inglaterra vitoriana, e desde então vem se atualizando em diversas mídias e linguagens. 

Vários autores visitaram estes textos e suas imagens, cada um fazendo seus tipos de 

recriação, sejam literárias ou gráficas. Novas histórias foram criadas em livros, filmes, 

peças teatrais, entre outros produtos culturais. 

A diversidade desta história (que tem como característica principal o nonsense) se 

conecta com a literatura e imagens, nos fazendo pensar em potências que possam ser 

direcionadas para o campo da educação. Assim, nosso objetivo principal é encontrar as 

possibilidades e potências de aprendizado com a obra de Alice. Buscamos aprender com 

Alice, entender como esta personagem vê a educação, como podemos aprender com seus 
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movimentos, seus questionamentos, como ela caminha por diversos espaços e como se 

relaciona com os mais diferentes acontecimentos que encontra em suas aventuras.  

Para caminhar com esta pesquisa adotamos a metodologia da cartografia que 

acolhe nossos processos nesse trabalho, com as contribuições teóricas de Deleuze e 

Guattari (1995, 1997), Oliveira e Paraíso (2012), e Costa (2014). É importante mencionar 

que os processos da pesquisa não foram pré-definidos nem estaticamente separados, se 

desenvolvendo mais como acontecimentos simultâneos, que contaram com os processos 

de leitura das obras (tanto as histórias de Alice, quanto dos textos teóricos); a seleção e 

análises das imagens, filmes, fotografias, ilustrações; e também a produção das 

fotografias – que compõem tanto o processo quanto os resultados das análises que fizemos 

durante esta pesquisa. Embora o processo deste estudo tenha acontecido com os passos 

simultâneos acima descritos, tentamos organizar o presente texto de forma mais 

sistemática, de acordo com a ordem que apresentamos em seguida.  

No primeiro capítulo, falaremos da história de Alice: não apenas do enredo, mas 

da história de produção do livro, da história de seu autor, da publicação da obra, e do 

impacto que ela teve tanto na época em que foi lançada quanto nos anos seguintes. Nesse 

mesmo capítulo, discutiremos a recepção crítica da obra, e como o caráter nonsense dos 

livros de Alice1 tanto dialogaram com outras correntes da arte e do pensamento (como a 

psicanálise e as vanguardas europeias) quanto reverberaram no próprio campo da 

literatura e da educação. 

 Acreditamos que não é possível empreender uma análise detalhada do enredo dos 

livros de Alice sem que entendamos a vida de Lewis Carroll (Charles Dodgson), o 

contexto histórico em que o autor viveu, aspectos políticos e culturais de seu tempo, bem 

                                                 

1  Em vários momentos do trabalho, usaremos o nome Alice, em itálico, quando quisermos nos 

referir aos livros As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho e o que Ela 

Encontrou por Lá. Vários motivos balizaram essa escolha. Não foram poucas as vezes em que precisávamos 

falar dos dois livros, porém, além de serem duas obras de nomes longos, estamos abordando obras que 

passaram por várias edições diferentes, com diferentes traduções e projetos editoriais. Em alguns casos, 

uma única publicação (como a edição comemorativa da Editora Zahar lançada em 2002) trazia o texto 

completo dos dois livros. Além do mais, não podíamos usar expressões como “a obra de Carroll” para falar 

desses livros, uma vez que o autor lançou vários outros livros ao longo de sua carreira (alguns, inclusive, 

não-literários). Por isso, a alcunha Alice será usada quando houver a necessidade de falarmos 

especificamente das obras que contém as aventuras dessa personagem.  
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como sua profissão como professor na Universidade de Oxford – este um dado primordial 

para a compreensão da gênese de todo o conceito norteador da obra literária do autor. 

Tudo isso é relacionado com nossas bases teóricas, sobretudo os filósofos Gilles Deleuze 

(1998, 2011) e Félix Guattari (1995, 1997), que, com seus conceitos de rizoma, 

desterritorialização, e cartografia, nos fornece um considerável aparato metodológico 

para lidarmos com a potência do texto de Alice para o campo da educação. 

 O ponto crucial dessa potência está no caráter nonsense do texto de Carroll, 

aspecto que nos detivemos com maior acuidade, por acreditarmos que trata-se da própria 

fundação desse projeto literário como um todo. 

O texto nonsense se insere (ou até mesmo inaugura) uma genealogia de 

pensamento e criação que considera o caráter absurdo como um saber, como uma 

verdadeira visão de mundo que existe paralelamente ao paradigma ocidental cientificista 

e racionalista. 

 No segundo capítulo, detalharemos nossa metodologia, abordando o conceito de 

cartografia e sua aplicação em nosso trabalho. Trata-se de um método epistemológico que 

não apenas integra práticas manuais no processo de elaboração da pesquisa, mas que não 

lida com expectativas de resultados a priori que possam balizar a pesquisa em si. Através 

das discussões de Thiago Ranniery Moreira de Oliveira e Marlucy Alves Paraíso (2012), 

além de Luciano Bedin da Costa (2014), dentre outros, abordaremos o sentido e os 

pressupostos da pesquisa cartográfica. Para discutir o caráter artesanal e a questão da 

montagem de mosaicos e tópicos trouxemos os trabalhos de Aby Warburg (2000) e 

Georges Didi-Huberman (2013). 

 Como nosso intuito envolve a produção crítica de imagens a partir da obra de 

Alice, nos pareceu interessante elaborar um mapa cartográfico envolvendo algumas das 

releituras que já foram feitas inspiradas nos livros de Carroll. Foi o que fizemos no 

terceiro capítulo do trabalho, onde construímos uma espécie de “inventário” crítico de 

versões, nos campos do cinema, literatura, música popular, artes plásticas, etc. Não 

buscamos fazer um apanhado cronológico minucioso dessas releituras, mas sim, depois 

de discutir algumas das principais versões de Alice, selecionar algumas delas para nossa 

discussão. 

 A elaboração desse capítulo se baseou em uma noção muito específica: ao 

realizarmos versões de Alice, estamos nos inserindo em uma tradição de releituras desse 

legado, algo que vai além do campo literário, reverberando em diversas formas de arte. 
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Os livros de Carroll tornaram-se verdadeiros cânones de determinados gêneros artísticos, 

até mesmo uma antecipação de tendências, como várias das vanguardas europeias, por 

exemplo.  

 Pensamos o aspecto canônico a partir de uma noção que é problematizada no 

próprio texto de Carroll: a identidade. No caso, a identidade de Alice, que, no plano 

metonímico, é a identidade de qualquer um que esteja em um universo difuso e onírico 

como o País das Maravilhas. Além de problematizar a própria identidade da personagem 

Alice, – sobretudo relacionada a um conceito de aprendizagem inventiva – 

problematizamos também o próprio caráter canônico que os livros de Carroll adquiram 

ao longo do tempo.  

 Longe de obedecerem a demandas meramente estéticas, nossas releituras se 

inserem em uma discussão crítica a respeito da potencialidade dessas imagens no campo 

educacional. Nosso foco é o de ressaltar o caráter inventivo da iconografia relida de Alice, 

e como isso pode ser oportuno no processo de aprendizagem. O “inventário” crítico desse 

capítulo, pensado como uma cartografia dessa tradição, se fez a partir desse objetivo em 

especial: selecionar e discutir algumas releituras de Alice, sejam elas esteticamente 

tradicionalistas ou até mesmo transgressoras. Depois dessa compilação, o texto do 

capítulo tem como foco uma análise mais minuciosa de cenas de duas versões 

cinematográficas: Alice no País das Maravilhas, produzido pelos Estúdios Disney em 

1951, e Něco z Alenky, de 1988, um filme tcheco dirigido por Jan Svankmajer. 

 Por fim, o quarto capítulo traz as nossas versões de algumas cenas de Alice, com 

de imagens produzidas por nós. Discutimos não apenas os aspectos da artesania em si, 

envolvendo a reunião dos materiais e sua montagem, mas também quais os critérios que 

balizaram as decisões estéticas das nossas criações. Diversos dados que permearam os 

bastidores da criação foram expostos, considerando que, no processo de cartografia, 

mesmo os passos que poderiam ser tomados como equivocados acabam rendendo 

reflexões que, no fim, se mostram oportunas e pertinentes.  

 Longe de pensarmos nisso como limitação, optamos por tratar esse aspecto como 

potência. Afinal, o objetivo de nossa pesquisa é que ela seja potente para professores e 

educadores e estudantes. Dessa maneira, buscamos privilegiar o aspecto inventivo como 

verdadeira potência do trabalho, inspirados pela literatura de Carroll e teorias como as de 

Deleuze e Guattari, ou seja, sendo fiéis aos pressupostos teóricos e práticos de nosso 

trabalho.  



23 

 

Alguns dos resultados que apresentamos neste texto são a presença do processo 

de criação, descrito especialmente no segundo capítulo, e a possibilidade dessa inclusão 

da descrição do processo de criação, como conteúdo da pesquisa. 

Além da possibilidade da inclusão do processo de criação no texto, os capítulos 

terceiro e quarto apresentam possibilidades de criar conexões com imagens, fotografia, 

cenas de filmes, e peças de teatro, com as teorias e conceitos que discutimos neste texto. 
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CAPÍTULO 1 

ENTRE O SENTIDO E A FALTA DO SENTIDO 

 

1.1. Um conto dentro de outro conto 

 

Começamos pelas histórias que envolvem Alice, a personagem principal de dois 

livros escritos por Lewis Carroll. A ideia de perambular nos permite estar aberto aos 

caminhos que podemos encontrar no decorrer do trabalho desta pesquisa.  

Para entender o poder da obra de Alice, tanto de sua história quanto de suas 

imagens, devemos nos remeter a outra história maior, que contém em si a própria Alice. 

Paralela à narrativa da personagem, existe a história do criador da obra, Lewis Carroll, 

principalmente a que envolve o processo de criação das aventuras de Alice, elaboradas a 

partir do cotidiano, e também das experiências e características do autor. Desde seu 

processo de criação, a história que envolve Alice está além dos livros. 

 

1.2. Sobre Lewis Carroll e as origens de Alice 

 

Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) era um típico cidadão da Era Vitoriana 

(1837 -1901), pertencente a um grupo seleto e hierárquico ligado a universidade de 

Oxford, e ligado também à Igreja e até à Rainha. Foi criado pela mais rigorosa tradição 

religiosa e educacional da sociedade a qual pertencia, cumpria com suas atividades na 

universidade, com suas aulas de matemática. Uma peculiaridade sua, muitas vezes vista 

como suspeita por leitores e estudiosos da nossa época (muitas vezes esse preconceito é 

fruto de anacronismo por parte dessas pessoas, diga-se de passagem) é que 

Dogson/Carroll sempre gostou de crianças, especialmente meninas. Embora tenha tido 

uma produção acadêmica considerável dentro de sua área, escrevendo inclusive alguns 

livros de lógica, sua mais famosa, divulgada e estudada obra foi justamente a que foge de 

suas aptidões acadêmicas tradicionais. 
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Na Universidade de Oxford, onde trabalhava, um de seus colegas e amigos era o 

Reverendo Henry Liddell, membro da direção de Oxford. Charles tinha muita 

proximidade com as filhas de seu amigo. Sua favorita era Alice, um dos motivos que 

colocou o nome da personagem principal dos livros que viria a escrever em homenagem 

à sua amiga querida. 

 
Os motivos íntimos das excentricidades do reverendo Charles Lutwidge 

Dodgson podem ser obscuros, mas os aspectos exteriores de sua vida são 

bem conhecidos. Por quase meio século trabalhou e residiu no Christ 

Church, a faculdade que foi a alma mater de Oxford. Durante mais da 

metade desse período foi professor de matemática. Suas aulas eram 

insípidas e enfadonhas. (CARROLL, GARDNER, 2002, p.ix). 

 

A característica que Gardner atribui às aulas de Charles na universidade, 

consideradas “insipidas e enfadonhas”, chamam a atenção sobretudo por parecerem tão 

distantes do mundo atrativo e curioso que os leitores tanto apreciam nas histórias de Alice.  

Charles era muito tímido, como nos diz Canton (2010), e essa sua qualidade 

possivelmente foi um dos motivos que o levou a escolher o pseudônimo Lewis Carroll 

para publicar seus livros, até mesmo por escrever histórias que relatavam (e, 

principalmente, criticavam) seu cotidiano. Canton destaca ainda que a personalidade 

tímida e religiosa de Charles ganhou, através de Carroll, uma voz “provocativa e cheia de 

humor”, que criticou abertamente a sociedade em que vivia por meio das histórias do 

conto de Alice: 

 
Talvez porque esse nome soasse melhor para um escritor ousado, diferente 

daquele religioso solitário, professor de matemática, solteiro pela vida toda 

e recluso. Talvez porque nosso autor tivesse justamente dois lados bem 

diferentes em sua personalidade. Aquela tímida e religiosa, e a outra 

provocativa e cheia de humor em relação à própria rainha e à sociedade da 

época. Quer dizer, por trás do conservadorismo do Dogdson, havia a mente 

rebelde de Carroll. (CANTON, 2010, p.15). 

 

Filho de um Reverendo chamado Charles Dogdson, Carroll recebeu uma educação 

tradicional religiosa, cujo foco envolvia uma possível carreira religiosa para ele no futuro. 

Assim, estudou na faculdade Christ Church, onde se destacou em lógica e matemática, 

sendo convidado posteriormente para ser professor na mesma instituição. 

As características de Charles de acordo com formação tradicional recebida 

naquela Inglaterra Vitoriana, além de sua linhagem de filho de religiosos – que o 

educaram para seguir os passos do pai e se tornar um pastor protestante –, somadas à sua 

atuação como professor de aulas “insípidas e enfadonhas” (Carroll, Gardner, 2002, p.ix) 
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são, em tudo, opostas aos episódios fascinantes das aventuras de Alice. Como se fossem 

duas pessoas, ou, nos dizeres de Canton, como se tivesse “dois lados”, que oscilavam 

entre uma tradicional obediência aos costumes da sociedade em que frequentava, e entre 

outra faceta que se expressava nos livros. 

 

1.3. Um passeio de barco 

 

O processo de criação dos contos de Alice começa com um passeio de barco. O 

sonho de primavera aconteceu em uma tarde de 4 de julho de 1862, em uma expedição 

ao longo do Rio Tâmisa. Estavam presentes as três irmãs Lorina (a irmã mais velha, 

chamada de Prima, com 13 anos de idade), Alice (a irmã do meio, chamada Secunda, com 

10 anos de idade), e Edith (a irmã caçula, chamada Tertia com 8 anos de idade), 

acompanhadas de seu pai, Deão Henry Liddell, e do amigo da família, Reverendo Charles 

Lutwidge Dodgson, este com 30 anos de idade. Apesar de se verem envolvidos com 

diversas tarefas burocráticas em seu cotidiano de Oxford, os catedráticos Charles e 

Liddell podiam relaxar em seus dias de folga, e quem sabe até se permitir compartilhar 

do universo fantástico das crianças a seu redor. 

Já nessa época, Alice era a menina preferida de Charles, e a pedido dela e de suas 

irmãs, ele inventou uma história “sem pé nem cabeça”, que aproveitou para contar e 

entreter as meninas durante o passeio de barco. Ao fim do passeio, Alice pediu para que 

Charles registrasse a história, de maneira que ela não a pudesse mais esquecer. Assim, ele 

escreveu e ilustrou a história contada durante a expedição de barco. Assinou o manuscrito 

com o pseudônimo de Lewis Carroll, e o deu de presente de natal antecipado para Alice 

no dia 26 de novembro no ano de 1864. Alguns anos depois, quando publica o primeiro 

livro das aventuras de Alice, Carroll relembra o ocorrido no dia do passeio, fala sobre o 

que o motivou a escrever e também descreve como fez o manuscrito: 

 
...mais porque tinha de dizer algo do que porque tivesse algo a dizer; no 

entanto, nenhuma dessas muitas histórias foi escrita: viviam e morriam, 

como maruins de verão, cada uma em sua própria tarde dourada, até que 

chegou o dia em que, por acaso, uma de minhas pequenas ouvintes suplicou 

que a história fosse escrita para ela. Isso foi há muitos anos, mas lembro 

nitidamente, agora enquanto escrevo, como, numa tentativa desesperada de 

chegar a um conto de fadas de feição diferente, eu, para começar, tinha 

despachado minha heroína diretamente por uma toca de coelho, sem a 

mínima ideia do que deveria acontecer depois. E assim, para agradar a uma 

criança que eu amava (não me lembro de nenhum outro motivo), escrevi a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deão
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mão e ilustrei com meus próprios desenhos toscos – desenhos que se 

rebelavam contra todas as leis da Anatomia ou da Arte (pois nunca tivera 

uma aula de desenho) – o livro que acabo de publicar em fac-símile. Ao 

escrevê-lo, acrescentei muitas ideias novas, que pareciam brotar por si 

mesmas a partir do tronco original; e muitas mais se acrescentaram quando, 

anos mais tarde, o reescrevi inteiro para publicação… (CARROLL, 

GARDNER, 2002, p.7). 

 

O relato franco de Carroll sobre a “criança que amava” é representativo do espírito 

Vitoriano, em que não parecia deselegante que adultos expressassem atitudes de carinho 

e afeto por crianças de outras famílias. Vale dizer também que a expedição de barco em 

que a história de Alice foi contada não foi a primeira expedição de barco do grupo, e 

várias outras antecederam esta viagem, também entretidas com muitas histórias que 

“viviam e morriam” (Gardner, 2002). Mas, nesta viagem em especial, “uma de minhas 

pequenas ouvintes suplicou que a história fosse escrita para ela” (Gardner, 2002). 

É importante destacar que o impulso para escrever a história, se consideramos o 

relato de Charles, não foi o de adentrar em um mercado literário ou o de chamar a atenção 

para suas produções literárias, mas apenas o pedido de uma jovem e querida amiga. A 

partir daí, ele então criou mais alguns personagens e capítulos, além de fazer sozinho as 

ilustrações, e deu o manuscrito de presente para Alice. Assim, de maneira 

descompromissada e sem grandes ambições, se originou o manuscrito “Aventuras 

Subterrâneas de Alice” – a primeira versão das histórias de Alice que vamos abordar neste 

trabalho. O manuscrito entregue a menina Alice, tem início com um poema que retoma 

os pedidos das meninas no passeio de barco: 

 
JUNTOS NAQUELA TARDE DOURADA 

 
Imperiosa, Prima estabelece: 

“Começar já”; enquanto Secunda, 

Mais brandamente, encarece: 

“Que não tenha pé nem cabeça!” 

E Tertia um ror de palpites oferece, 

Mas só um a cada minuto. 

 

Depois, por súbito silêncio tomadas, 

Vão em fantasia perseguindo 

A criança-sonho em sua jornada 

Por uma terra nova e encantada, 

A tagarelar com bichos pela estrada 

– Ouvem crédulas, extasiadas. 

(CARROLL, 2002, p. 7). 

 

Em nosso estudo, tentamos não nos afastar da inspiração que a inventividade de 

Carroll nos proporciona, a partir de sua jornada de fantasia “por uma terra nova e 
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encantada” (Carroll, 2002). Como se pegássemos uma carona no barco que levava o 

escritor e as três pequenas irmãs Liddell (acompanhadas do pai), trazemos a primeira 

citação dessa jornada. Era uma tarde dourada, quando as crianças pediram ao amigo que 

lhes contasse uma história: “que não tenha pé nem cabeça!” (CARROLL, 2002, p. 7), e 

ele atendeu ao pedido, criando assim uma “terra nova e encantada”, onde era possível o 

sonho. Ele entregou o manuscrito para Alice com um poema dedicado a menina: 

 
Alice! Recebe este conto de fadas 

E guarda-o, com mão delicada, 

Como a um sonho de primavera 

Que à teia da memória se entretece, 

Como a guirlanda de flores murchas que 

A cabeça dos peregrinos guarnece. (CARROLL, 2002, p. 8). 

 

O manuscrito que Charles escreveu e deu para Alice foi o passo inaugural da 

carreira literária do pseudônimo “Lewis Carroll”. Esses eventos parecem marcantes 

sobretudo quando consideramos que foi em 4 de julho de 1865, exatamente três anos após 

a marcante expedição de barco, que foi publicado o primeiro livro: “Aventuras de Alice 

no País das Maravilhas”. A obra que veio a público, reescrita a partir da “original” dada 

a Alice por Lewis Carroll, apresentava novos personagens e episódios além dos contidos 

no manuscrito, e contava agora com ilustrações de Jonh Tenniel. O segundo livro seria 

publicado em 1871: “Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou Por Lá”, uma 

continuação das “Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, escrito por Lewis Carroll 

e novamente com ilustrações de John Tenniel. Em 1890 foi publicado um terceiro livro: 

“Alice no Jardim de Infância”, obra em que Carroll reescreveu a história das “Aventuras 

de Alice no País das Maravilhas” e adaptou para crianças de zero a cinco anos. Enquanto 

que nos dois primeiros livros as ilustrações de John Tenniel eram em preto e branco, neste 

livro para crianças Tenniel adaptou as ilustrações e as coloriu. 

Estudar a obra de Alice abrange conhecer vários mundos – países: o país de 

Charles: um tradicional religioso professor universitário da Era Vitoriana; que, devido a 

sua posição social, deveria se conter e se expressar de acordo com o meio em que estava 

inserido (sendo ele um professor universitário e religioso, pertencente a uma sociedade 

hierárquica e conservadora). Envolve também estudar Carroll: um criativo escritor, que 

se deixou levar pelo mundo encantado das crianças. Por fim, envolve um olhar para Alice: 

uma personagem/menina, inspirada em uma jovem amiga, cujo espírito infantil dá voz às 

inquietações de Charles. Sem contar os diversos personagens da trama com os quais Alice 

encontra, sendo muitos deles inspirados em figuras do cotidiano do autor. 
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“Ardendo de curiosidade” (Carroll, 2002, p. 11), encontramos com nossa 

“heroína” (Carroll, Gardner, 2002, p.7), a menina Alice, no momento em que ela vê passar 

um Coelho Branco de colete e relógio, e o segue até sua toca: 

 
Não havia nada de tão extraordinário nisso; nem Alice achou assim tão 

esquisito ouvir o Coelho dizer consigo mesmo: “Ai, ai! Ai, ai! Vou chegar 

atrasado demais!” (quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que 

deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural); mas 

quando viu o Coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas, 

e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou 

subitamente que nunca tinha visto antes um coelho com bolso de colete, 

nem com relógio para tirar de lá, e, ardendo de curiosidade, correu pela 

campina atrás dele, ainda a tempo de vê-lo se meter a toda pressa numa 

grande toca de coelho debaixo da cerca. (CARROLL, 2002, p. 11). 

 

Começamos a seguir Alice e o Coelho nessa toca, em busca de importantes 

singularidades na sua história: 

 

Mas seguir é coisa diferente do ideal de reprodução. Não melhor, porém 

outra coisa. Somos de fato forçados a seguir quando estamos à procura das 

"singularidades" de uma matéria ou, de preferência, de um material, e não 

tentando descobrir uma forma; quando escapamos à força gravitacional 

para entrar num campo de celeridade; quando paramos de contemplar o 

escoamento de um fluxo laminar com direção determinada, e somos 

arrastados por um fluxo turbilhonar; quando nos engajamos na variação 

contínua das variáveis, em vez de extrair dela constantes, etc (DELEUZE, 

GUATTARI, p.33,1997). 

 

Segundo Deleuze e Guattari, somos forçados a seguir quando buscamos por 

“singularidades”. Nesse espírito, a Alice do início da história se encontrava em uma força 

gravitacional muito específica, sentada a beira do rio, e, ao decidir seguir o coelho, ela 

então entra em um campo de celeridade. É importante destacar que ela deixa de 

meramente contemplar o coelho correndo, e passa a também correr atrás dele, entrando 

no fluxo turbilhonar que enfim a leva a entrar na toca, adentrando no processo de variação 

contínua das variáveis, o “País das Maravilhas”, fazendo Alice cair em um espaço 

composto por variações. 

No mesmo movimento de Alice, também buscamos nosso fluxo turbilhonar neste 

estudo, sendo que nossa “toca do coelho” é a própria história de Alice, cujo turbilhão 

desativa nossa inércia provocada pela força gravitacional, nos permitindo “perambular” 

pela variação contínua. Nossa proposta é fazer uma pesquisa no campo acadêmico que 

desperte o ardor da curiosidade (Carroll, 2002, p. 11), da possibilidade de uma 

aprendizagem inventiva (Kastrup, 2005), de experiências (Larrosa, 2002), é uma aventura 

que nos “arrasta para um fluxo turbilhonar” (Deleuze, Guattari, 1997, p.33). A escolha 
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por uma pesquisa como um “rizoma, que não tem começo nem fim, está no meio” 

(Deleuze, Guattari, 1995, p.4), nos leva a sair do nosso território, do mundo onde as 

direções são determinadas, e assim, desterritorializados dos conceitos confortáveis que 

nos direcionam sempre a resposta correta, a entrar pela toca do coelho, e ir perambular 

pelo País das Maravilhas. Perambulando como nômades, vamos seguir o caminho, seguir 

o Coelho e nos deixar arder pela curiosidade, invenção e experiências. 

Nossa proposta de pesquisa busca acompanhar os processos de criação, de uma 

aprendizagem inventiva. Como podemos aprender com a história de Alice? O que esse 

conto, seu contexto, suas imagens e suas repercussões podem nos ajudar a compor essa 

aprendizagem inventiva? Que experiências podemos criar com esses estudos? Como fazer 

uma pesquisa-rizoma, “perambulando” entre os campos da educação, das imagens e da 

literatura, e assim acompanhando os processos que vão se desenvolvendo durante essa 

pesquisa? Sabemos que o rizoma não cria raízes, mas se espalha, cria conexões. Por isso, 

não temos um caminho determinado a percorrer, por isso “perambulamos”, buscamos 

criar conexões com a educação, as imagens e o campo da literatura. 

 

1.4. Contexto histórico de Alice 

 

Não é apenas o mundo das maravilhas que parece subterrâneo, mas, para nós, 

cidadãos do século XXI, a própria Inglaterra Vitoriana em que nasceu a obra se revela 

um período bem distinto e característico: a monarquia tradicional ainda existente como 

governante de estado e da religião, geram curiosidade e fascínio por sua história. Canton 

nos descreve um pouco sobre a Rainha Vitória, e a paz e prosperidade em que passava a 

Inglaterra neste período: 

 

Era uma vez o nome de uma mulher. Mas não era Alice, era Victoria, que 

em 1837, antes de completar dezoito anos, se tornaria a mais famosa rainha 

da Inglaterra de todos os tempos. Ela governou por 63 anos, o mais longo 

período regido por um monarca britânico, e seu reinado foi um incrível 

momento de paz e prosperidade na história inglesa. Essa época foi tão 

importante que ficou conhecida como Era Vitoriana. (CANTON, 2010, 

p.7). 

 

 Alice surge neste contexto de paz e prosperidade, e é pelo corpo e voz desta 

menina que Carroll expressa sua rebeldia e crítica aos costumes religiosos, sociais e 

educacionais da Era Vitoriana. Alice se tornou atemporal, pois mesmo tendo sido escrita 
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há mais de 150 anos, ainda é uma narrativa que continua a fascinar leitores de todas as 

idades.  

 A Inglaterra é um dos países mais importantes do mundo, com uma influência 

histórica marcante, e uma das mais antigas e persistentes monarquias. Rainha Victória se 

destacou por ocupar um lugar tradicionalmente masculino, além de ter se mantido no 

trono pelo maior tempo, 63 anos, superado apenas recentemente por sua tataraneta, a 

Rainha Elizabeth II, que completou 66 anos de reinado em 2018. 

Segundo Canton (Canton, 2010, p.9) como outro dado importante dessa época a 

Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra do século XIX. A Era Vitoriana foi 

testemunha de fatos importantes como a abolição da escravatura no Império Britânico em 

1838, ou a redução do horário de trabalho decretada por lei em 1847. Tudo isso, somado 

às mudanças sociais que começaram a surgir, como o fim da escravidão e a redução do 

horário de trabalho, trouxe muitas mudanças drásticas para a vida da população. Neste 

contexto de inovações e invenções é que surge a personagem de nosso estudo. 

As aventuras de Alice foram criadas em meio a tantas transformações históricas, 

que marcariam esta época e as que se seguiriam. O pioneirismo inglês na revolução 

industrial foi um marco que contribuiu para o desenvolvimento dos meios de produção, 

até então em sua maioria artesanais e manuais. A revolução industrial criou máquinas que 

viriam a substituir várias formas de produção, além de criar produtos novos, formas de 

viver e de comportar das sociedades. 

 
A honestidade, o patriotismo e a devoção à vida familiar tornaram a Rainha 

Victoria o símbolo máximo de uma Era, também conhecida por seu 

conservadorismo. Na moda, as mulheres tinham que se vestir com roupas 

muito fechadas, com babados e com a cintura apertada pelos espartilhos. 

Seus movimentos ficavam restritos e seus gestos se tornavam muito 

discretos. Elas deveriam ser pequenas, magras e pálidas, transmitindo 

fragilidade e a inocência das crianças ou fadas. (CANTON, 2010, p.9). 

 

Alguns comportamentos desta Era podem ser notados ainda hoje, e o elemento 

talvez mais forte nesse sentido seja a noção de patriotismo. As mulheres atualmente se 

libertaram dos espartilhos, seus movimentos se expandiram, e Alice foi, em algum nível, 

uma semente dessa atitude. Afinal, o espartilho não comporta Alice, uma vez que sua 

potência desamarra os laços e nós que lhe apertam, nós que acabam por se tornar linhas, 

linhas de fuga.  
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As conexões que procuramos em nossa pesquisa, envolvendo tópicos como 

educação, imagens e literatura, encontram na história de Charles Lutwidge Dodgson 

(1832-1898) não apenas respostas, mas também inspirações. Charles era professor, 

envolvido com a educação, com alunos e professores, o que nos permite afirmar que ele 

conhecia bem este meio. Ao criar o pseudônimo Lewis Carroll e escrever o conto de 

Alice, sua literatura e as imagens que dela decorrem acabam por criar uma história 

inventiva e revolucionária, que propunha outra abordagem para o processo de 

aprendizagem, menos linear, menos previsível. Buscamos aqui criar também (guardadas 

as devidas proporções) um “País das Maravilhas” composto de reflexões com literatura, 

imagens e educação. 

Ao se fazer linha de fuga e se desterritorializar, feito um antídoto contra o 

embotamento, a trama de Alice implode o sistema fechado em que vivia seu criador. Ao 

tecer essa trama o autor se expressa em oposição as representações hierárquicas que 

faziam parte do seu cotidiano. Deleuze e Guattari nos dizem das linhas de fuga, da 

desterritorialização, termos que nos indicam rompimentos, abalos, Sevcenko nos diz que 

Carroll implode. Carroll faz da trama de Alice sua linha de fuga, sua implosão ao sistema, 

por viver em uma comunidade tão fixa e hierárquica, e é com Alice que ele se movimenta 

e se desestrutura das hierarquias.  

Alice se multiplica em um onírico “faz de conta”, que soma linguagens tão 

híbridas quanto as da literatura infantil, das imagens e dos poemas:  

 

Os grandes matemáticos de Estado se esforçam em dar-lhe um estatuto 

mais firme, porém precisamente sob a condição de eliminar dele todas as 

noções dinâmicas e nômades como as de devir, heterogeneidade, 

infinitesimal, passagem ao limite, variação contínua, etc, e de impor-lhe 

regras civis, estáticas e ordinais. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.21). 

 

Charles não poderia se expressar livremente devido a posição que ocupava na 

sociedade, e, por isso, ele se desterritorializa, deixa de lado sua educação tradicional, seus 

preceitos religiosos, sua obediência aos costumes da sociedade em que habitava, se 

fazendo nômade, se jogando na toca do coelho. Ao se transformar em Carroll, cria um 

novo país que passa a habitar, um território existencial, onde vai perambular com Alice e 

outras criaturas do mundo dos sonhos.  

De acordo com Deleuze e Guattari os matemáticos de Estado deveriam eliminar 

qualquer condição nômade, e uma das rebeldias de Carroll expressa em Alice é justamente 

as características nômades, de devir, de variação contínua, de quebra de regras. 
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Entendendo que Charles era de certa forma um matemático de Estado, que lecionava em 

uma importante universidade, podemos compreender que Charles não poderia ser 

conhecido como criador de uma história tão complexa e em desacordo com sua posição 

social. Porém a linha de fuga criada por Charles ao criar o pseudônimo e uma 

personalidade tão distinta (ainda que Canton nos lembre sobre a discrição de Charles 

sobre Carroll) o permite elaborar uma obra que “quebra as regras”. 

 
É que as duas ciências diferem pelo modo de formalização, e a ciência de 

Estado não para de impor sua forma de soberania às invenções da ciência 

nômade; só retém da ciência nômade aquilo de que pode apropriar-se, e do 

resto faz um conjunto de receitas estritamente limitadas, sem estatuto 

verdadeiramente científico, ou simplesmente o reprime e o proíbe. É como 

se o "cientista" da ciência nômade fosse apanhado entre dois fogos, o da 

máquina de guerra, que o alimenta e o inspira, e o do Estado, que lhe impõe 

uma ordem das razões. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.20). 

 

Quebrar as regras e tornar-se máquina de guerra: Carroll faz de Alice uma 

máquina de guerra, que o alimenta e inspira, com a qual critica as leis do Estado. Ele cria 

assim uma ciência abstrata, do mundo dos sonhos, com a qual a ciência de Estado não 

consegue apropriar-se, tão pouco lhe impor ordens. 

 

Poderia dizer-se que a máquina de guerra se projeta num saber abstrato, 

formalmente diferente daquele que duplica o aparelho de Estado. Diríamos 

que toda uma ciência nômade se desenvolve excentricamente, sendo muito 

diferente das ciências regias ou imperiais. Bem mais, essa ciência nômade 

não pára de ser "barrada", inibida ou proibida pelas exigências e condições 

da ciência de Estado. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.20). 

 

Nessa trama classificada como nonsense, escrita como um relato de um sonho e 

projetada em um saber abstrato, o autor deixa de lado o Charles “matemático de Estado”, 

um sujeito esforçado em, como diz Deleuze, dar um estatuto mais firme para tudo, seguir 

as ordens da sociedade, e torna-se Carroll, um cientista nômade que se diferencia das 

ciências imperiais, e que se vale do olhar de uma criança para evitar assim ser “barrado”, 

inibido ou proibido pela ciência de Estado. 

As tramas que são as aventuras de Alice se desenvolvem excentricamente, 

praticamente na dinâmica de uma máquina de guerra. Os primeiros passos dessa ciência 

nômade penetram de maneira nada tímida nas barreiras do Estado, no momento em que 

são lidas pelos colegas professores de Charles e até pelos membros da monarquia. 

 
Alice, nesse sentido, é uma figura rebelde, que enfrenta, cheia de espanto e 

indignação, as criaturas presunçosas, mal-humoradas e falastronas do 
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Mundo das Maravilhas. Lá estão elas, uma depois da outra: o Coelho de 

colete e relógio, o Rato erudito, o Dodó professoral (que é o próprio Lewis 

Carroll), a Lagarta fumante e enigmática, a Duquesa irritadiça, o 

Chapeleiro maluco, o Grifo bem-falante, a Falsa Tartaruga tristonha, a 

Rainha feroz e tantos mais. Atrás de cada um deles está um tipo ou uma 

instituição vitoriana que Lewis Carroll satiriza e Alice desacata, para a 

diversão e a desforra dos leitores (SEVCENKO, 2009, p.152). 

 

Neste trecho Sevcenko descreve Alice como uma figura rebelde, com a 

jovialidade de uma criança cheia de espanto e indignação, que a levam a enfrentar as 

criaturas falastronas que encontra pelo caminho, segundo Sevcenko, é com Alice que 

Carroll desacata e satiriza as instituições vitorianas, divertindo assim os leitores desta 

obra.  

Podemos pensar no êxito de uma máquina de guerra quando a observamos 

penetrar por entre nas “barreiras” e “invadir” o Estado. A trama de Alice é essa máquina 

de guerra, que usa de uma ciência nômade, abstrata, com linhas de fuga, que 

desterritorializa. Os personagens são inspirados em tipos e em instituições vitorianos, se 

apresentando em várias ocasiões como criaturas presunçosas e malcriadas. O curioso é 

perceber que essa mesma trama de teor tão crítico foi lida pelas próprias pessoas que são 

inspiração para os personagens, sobretudo lida pela Rainha Vitória, e por tantos outros 

personagens da vida real que a própria obra critica.  

E mais que isso, é importante constatar que a obra continua circulando tanto, 

mesmo depois de 150 anos após sua primeira publicação. Na visão dos milhares de 

leitores que se renovam em todo o mundo, trata-se de uma obra atual, lida por públicos 

tão amplos e diversificados, o que só demonstra o êxito de Carroll em criar uma obra tão 

abrangente, e que inaugura procedimentos importantes no campo literário. Essas imagens 

e símbolos de Alice já se cristalizaram na sociedade, tornando-se facilmente 

reconhecíveis por boa parte das pessoas. Tal qual a entrada de um Cavalo de Tróia que 

passa por uma toca de coelho, Alice entra de um lado para sair em outro mundo, 

extrapolando as barreiras, e assim metaforicamente invadindo também o Estado, e 

implodindo as regras. 

Algumas referências da carreira de Carroll como professor transbordam no texto, 

como quando, ao escrever a história de Alice, ele inicia relatando um momento em que a 

menina está entediada das lições com sua irmã. Interessante assinalar esse fato e 

considerar que, de acordo com alguns depoimentos da época, as próprias aulas de Carroll 

eram enfadonhas, e com Alice, o autor/professor cria uma linha de fuga em que deixa a 

curiosidade arder, e seguir por caminhos que não se sabe onde vai chegar ou como sair, 
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jogando-a por fim em uma toca de Coelho. Sophia (2015, p.9) nos conta que “o buraco 

do Coelho Branco era a passagem secreta que os decanos de Oxford mantinham numa 

das extremidades da sua mesa do almoço comum e cotidiano. Se a conversa se tornasse 

muito seca, por ele escapavam”.  

Passagens secretas, tocas de coelhos, buracos, que nos levam de um lugar ao outro, 

que estão no meio, produzindo rizomas. Passagens que se deixam penetrar, abertas, não 

funcionando apenas como uma porta que só será aberta por quem tem a chave. Afinal, 

para Deleuze e Guattari, o rizoma tem como importante característica as suas múltiplas 

entradas, e a toca é pensada por ele como um “rizoma animal”, podendo apresentar a 

distinção bem nítida entre a linha de fuga como “corredor de deslocamento e os estratos 

de reserva ou de habitação” (Deleuze, Guattari, 1995, p.21). 

 

1.5. Uma história de acontecimentos e nonsense 

 

A narrativa de “Alice pelo País das Maravilhas” e “Através do Espelho” 

(considerando aqui os dois livros como uma única e instigante história) é instigante, 

atraente, curiosa, e povoada por diversas criaturas do mundo subterrâneo. Esses e outros 

elementos fazem com que o texto de Alice seja classificado como uma literatura 

“nonsense”, ou seja, sem sentido. Afinal, os personagens e os acontecimentos presentes 

na história não obedecem às regras que a percepção humana atribui para os eventos 

corriqueiros do mundo: é como se fossem frutos de uma loucura, ou, como diz Deleuze, 

frutos de um “devir-louco” (Deleuze, 2011).  

A loucura definitivamente faz parte da história. Em alguns trechos da narrativa, 

esse caráter é discutido pelos próprios personagens, como, por exemplo, na passagem em 

que Alice encontra com o Gato, e eles conversam sobre a loucura: 

 
“Naquela direção”, explicou o Gato, acenando com a pata direita, “vive 

um Chapeleiro; e naquela direção”, acenando com a outra pata, “vive uma 

Lebre de Março. Visite qual deles quiser: os dois são loucos.” 

“Mas não quero me meter com gente louca”, Alice observou. 

“Oh! É inevitável”, disse o Gato; “somos todos loucos aqui. Eu sou louco. 

Você é louca.” 

“Como sabe que sou louca?” perguntou Alice. 

“Só pode ser”, respondeu o Gato, “ou não teria vindo parar aqui” 

(CARROLL, 2002, p.63). 

 

Alice não quer se meter com gente louca, mas o Gato afirma que todos somos 

loucos. “Eu sou louco. Você é louca.” (Carroll, 2002, p.63). Temos aqui uma visão de 
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mundo inscrita na narrativa. A loucura, tida como negativa em vários contextos, aqui se 

faz como potência, como força. Algo muito diferente da perspectiva que Michel Foucault 

discutia em História da loucura na Idade Clássica, quando o teórico propõe que o louco 

era aquele que tinha seu corpo excluído da sociedade, aquele que era segregado 

socialmente (Foucault, 2008).  

O estudo foucaultiano se concentra na lógica de exclusão dos indivíduos tomados 

como loucos; entretanto, em nenhum momento ele tenta falar pelos loucos, ou 

diagnosticar, ou analisar o discurso do louco. Seu foco mais estrito é na maneira como a 

sociedade (que seria o padrão de uma dita “normalidade”) lida com a loucura, e, a partir 

desse cenário, pensar em como a sociedade organiza o que seriam as tecnologias desse 

processo de exclusão (Foucault, 2008). No nosso caso, é interessante considerar que 

Carroll dá voz não apenas ao louco, mas ele traz todo o mundo da loucura – ainda que 

não literalmente, e sim através de uma trama onírica. Além disso, temos aqui uma loucura 

potente, uma loucura que não apenas deixa de ter carga pejorativa em torno de si, mas 

que se propõe como uma alternativa para a própria sociedade vitoriana. Em outras 

palavras, mesmo que Carroll não enuncie isso com total clareza em sua obra, podemos 

interpretar em certa medida que os dois livros de “Alice” propõem um paradigma 

alternativo, em que a loucura deixe de ser a “doença” da sociedade moderna, e passe a 

ser uma linha de fuga para ela mesma. 

Carroll escreve sua obra na mesma época em que as vanguardas europeias 

organizavam um processo de revalorização de discursos tidos como mal elaborados. A 

herança racionalista da renascença e do iluminismo era relativizada. Narrativas de povos 

primitivos ou mesmo de crianças passavam a ser consideradas como relevantes. Freud lia 

o universo onírico dos sonhos como um texto útil e pertinente para a sociedade moderna, 

e os artistas do fim do século XIX trouxeram esse aprendizado para suas obras.  

Todos esses eventos que apresentamos ocorreram há mais de um século em 

relação a nosso estudo. Porém, ainda parece válido que nos perguntemos: será que a 

loucura e o nonsense podem se encontrar com a educação? Será que a visão que Carroll 

estetizou e imortalizou em sua obra não oferecem chaves de reflexão para a prática e a 

tarefa dos educadores? 

Na tese de doutorado de Juliana Radaelli (2012, p. vi), investigando o nonsense 

em Alice e o que ela poderia ensinar a educação, a autora afirma que:  
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O nonsense comparece nos registros que constituem o sujeito, mostrando que as 

identificações não são estáveis, que o simbólico é repleto de equívocos e que o 

real é sem lei. Por fim, discutiu-se como tal situação comparece na educação de 

maneira geral, observando-se que os professores têm mais condições de lidar 

com a pluralidade das situações, quando sustenta uma posição não-toda, pois, a 

cada novo impasse, precisam rever a sua lógica. 

 

O estudo de Radaelli é de cunho psicanalítico, tendo o teórico Lacan como um 

dos principais interlocutores. Sobre essas bases, a autora discute a respeito do nonsense 

na educação, afirmando que a qualidade do sentido “fora do lugar” faz parte da 

constituição do sujeito, e que o caráter simbólico do inconsciente não obedece a regras 

preestabelecidas, pedindo por constantes revisões e reposicionamentos. Se os professores 

e educadores não se abrissem para uma revisão da própria lógica que eles seguem, 

certamente não poderiam lidar adequadamente com a pluralidade de situações que se 

apresentam em suas práticas.  

Carroll era professor de matemática, e publicou vários livros sobre os temas que 

lecionava na universidade. Portanto, sendo conhecedor da lógica, ele sabe o que pode ser 

desconstruído, ou seja, é capaz de criar uma obra em que “quebra as regras”, nos 

permitindo concluir que o nonsense de Carroll não é algo descabido. Ele conhece as regras 

e pode desestruturá-las e reconstruí-la de outras formas. Através de sua literatura, Carroll 

abriu-se para uma revisão da própria lógica. Se, como professor, ele talvez permanecesse 

engessado pela inflexível estrutura educacional da Era Vitoriana, enquanto escritor ele 

buscou articular paradoxos através da obra de Alice.  

Diversos estudos demonstram que, no campo da educação, o estudo da obra 

literária de Carroll oferece perspectivas capazes de rever a própria noção de lógica. O 

discurso do autor na obra de Alice questiona de diversas maneiras a educação tradicional, 

e mesmo que a referência mais datada envolva as rígidas tradições educacionais da Era 

Vitoriana, podemos pensar que as implicações da história são atemporais, e parecem 

muito pertinentes até os dias atuais. 

Martin Gardner foi um estudioso da obra de Carroll, e suas publicações sobre seus 

estudos de Alice e Carroll são fundamentais como base nessa pesquisa. Muitas de suas 

anotações foram reunidas no livro que une as duas obras de Carroll publicado pela editora 

Zahar em 2002. Segundo Gardner (Gardner, 2002, p. vii) o nonsense presente nesta obra 

de Carroll é um “nonsense muito curioso e complicado”, e por isso devemos atentar para 

o fato de que a obra foi escrita para leitores contemporâneos de Carroll. Ou seja, muitas 

coisas presentes no texto não fazem parte do contexto dos leitores atuais.  
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Gardner nos alerta ainda que “muitas piadas de Carroll só poderiam ser 

compreendidas por quem vivia em Oxford naquela época, outras mais privadas só para 

quem se relacionava no círculo restrito de Carroll. 

Outro estudo marcante sobre o nonsense na obra de Carroll foi feito pelo francês 

Giles Deleuze, abarcando tanto os livros de Alice quanto o menos conhecido “Sylvia e 

Bruno” (Carroll, 1889). Destes estudos, resultou o livro: “Lógica do Sentido” (Deleuze, 

1969), obra em que Deleuze aborda tanto a noção dos acontecimentos quanto uma 

verdadeira “lógica do sentido”, tendo em vista o caráter nonsense/sem sentido da obra de 

Carroll.  

Segundo Deleuze (Deleuze, 2011, p.xv), “a obra de Carroll tem tudo para agradar 

o leitor atual: livros para crianças, de preferência para meninas; palavras esplêndidas, 

insólitas, esotéricas; crivos, códigos e decodificações; desenhos e fotos; um conteúdo 

psicanalítico profundo, um formalismo lógico e linguístico exemplar”. 

Se, para Gardner a história de Alice só poderia ser compreendia por leitores 

contemporâneos a Carroll, para Deleuze, ela “tem tudo para agradar o leitor atual”. 

Analisando as duas perspectivas, percebemos que, por um lado, Gardner se preocupa com 

a compreensão do leitor na perspectiva de que a obra é sem sentido, pois os personagens, 

passagem, poemas e piadas, foram inspirados no cotidiano de Carroll. O olhar de Gardner 

não exclui as questões historicamente datadas da obra. Deleuze, por sua vez, reforça a 

atualidade presente na obra como um todo, destacando os agrados que ela oferece ao leitor 

atual.  

Quando Deleuze diz que a obra pode agradar o leitor atual, entendemos que ele 

discorda de Gardner e afirma que os leitores do presente podem compreender a obra em 

diversos níveis, mesmo sem conhecer os elementos que inspiraram Carroll. Essa 

possibilidade de agrado (e até a possível compreensão apontada por Deleuze) pode ser 

entendida pela perspectiva do próprio nonsense. Para Deleuze (Deleuze, 2011, p.xv), o 

sentido é uma entidade não existente, ele tem mesmo com o “não senso” relações muito 

particulares. Se a obra foi classificada como tal, podemos entender que não é possível 

extrair dela um sentido único, uma única interpretação, pois tal atitude seria, no mínimo, 

reducionista. A obra se faz pela abertura, e o nonsense a deixa praticamente sem sentido, 

possibilitando ao leitor (seja em qual época estiver) encontrar seus próprios sentidos para 

a obra. 
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Ainda assim, nos parece importante situar que, mesmo quando temos uma obra 

nonsense como a de Carroll, a interpretação encontra também seus limites. Em um texto 

chamado “Interpretação e História”, Umberto Eco nos alerta dos riscos de se exercitar a 

leitura o que ele mesmo chamou de “obra aberta” – um conceito que basicamente valoriza 

o caráter ativo dos intérpretes de obras estéticas. Para Eco, “dizer que um texto 

potencialmente não tem fim não significa que todo ato de interpretação possa ter um final 

feliz” (Eco, 1993, p. 28).  

Para Eco, o debate contemporâneo sobre a pluralidade de significados se baseia 

em um pensamento pós-moderno que traz noções as vezes confusas sobre o que seria 

“razão” e “irracionalismo”. Afinal, a própria história da filosofia ocidental mostra que 

esse debate tem pressupostos frágeis, uma vez que toda forma de pensar considera as 

outras formas como sendo irracionais, ou seja, “a lógica de Aristóteles não é a mesma que 

a de Hegel; Ratio, Ragione, Raison, Reason e Vernunft não significam a mesma coisa” 

(Eco, 1993, p. 30). Assim, o cânone racionalista do Ocidente seria, na verdade, um 

mosaico de peças bem diferentes, sendo que cada uma das peças tem a si como autônoma. 

Nessa ótica, a figura do outro pode ser mais ou menos enquadrada como nonsense, em 

certa medida.  

Um filósofo contemporâneo de Lewis Carroll, o alemão Friedrich Nietzsche 

definiu essa dualidade razão/irracionalidade através das figuras míticas de Apolo e 

Dionísio. Em seu livro O Nascimento da Tragédia ou helenismo e pessimismo, ele pensa 

no indivíduo como um jogo de forças, que podem ser pensadas como apolíneas e 

dionisíacas. A arte é o esforço apolíneo, a aparência da essência, enquanto que o 

dionisíaco se situaria no impulso da natureza – assombrosa e misteriosa, paradoxal, 

insondável, e fonte da verdade (Nietzsche, 2007, p. 29). Diríamos nós que é nesse polo 

dionisíaco que poderíamos encontrar o nonsense.  

Afinal, a herança grega não se encerra no racionalismo. Outro tronco que Umberto 

Eco distingue ali são os dos Mistérios Eleusinos. Se a tradição racionalista se ampara na 

“moderação” (modus), havia uma parte do mundo grego que buscava o Apeiron 

(infinidade), aquilo que não tinha modus. Esse elo teria como símbolo a figura de Hermes, 

um deus “volátil e ambíguo, (que) é pai de todas as artes, mas também o deus dos ladrões 

– juvenis et senex ao mesmo tempo” (Eco, 1993, p. 34). Vem daí a tradição do 

hermetismo, onde busca-se verdades não conhecidas, e onde o suporte do livro e dos 

saberes (ditos racionalistas) não contém uma verdade integral, mas apenas caminhos 

possíveis (e as vezes contraditórios) dessa verdade mais ampla (Eco, 1993, p. 35).  
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Na ótica hermética, o conhecimento divino não pode ser compreendido 

linearmente. Ele sempre será obscuro e, por vezes, enigmático. Até mesmo paradoxal. A 

dimensão da palavra é onde temos a tentativa apolínea de representação: em termos 

psicanalíticos, é o equivalente da dimensão consciente. Mas é no inconsciente dionisíaco, 

paradoxal, nonsense, que teríamos a dimensão mais profunda das coisas.  

Segundo Deleuze (2011), ao falar sobre o paradoxo, ele nos diz que o “bom senso 

é a afirmação de que, em todas as coisas, há um sentido determinável; mas o paradoxo é 

a afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo.” O paradoxo, segundo Deleuze, é fazer 

presente a afirmação dos dois sentidos ao mesmo tempo: o “sentido determinável”, e o 

não sentido - o que não está determinado, considerando que as duas possibilidades estão 

presentes ao mesmo tempo. Ainda sobre o paradoxo, Deleuze diz: “o paradoxo é em 

primeiro lugar, o que destrói o bom senso como sendo único, mas, em seguida, o que 

destrói o senso comum como designação de identidades fixas.” 

O filosofo afirma que o paradoxo é a presença do sentido e do não senso ao mesmo 

tempo. Para ele, o bom senso não pode ser um único senso, ele precisa ser plural. Além 

disso, ele fala sobre as identidades, que não podem ter seu caráter fixo definido a partir 

do senso comum. A questão da identidade é importante nas histórias de Alice, de acordo 

com Deleuze, pois a perda dessa identidade fixa é, basicamente, a própria aventura de 

Alice. Se entendermos identidade como sendo algo que fixa e determina, Alice acaba de 

fato se percebendo como alguém sem determinação, que precisa forçadamente rever sua 

lógica e sua identidade.  

No campo da educação, a revisão da identidade também se apresenta com os 

paradoxos do sentido e do não sentido, da perda da identidade, da necessidade de rever a 

lógica. Deleuze se apropria das ideias de Friedrich Nietzsche e Henry Bergson para 

concluir que só podemos pensar em uma noção de “Ser” quando essa é amparada na 

diversidade, na multiplicidade, aspecto que faz com que a filosofia deleuziana possa ser 

entendida como uma verdadeira ontologia da diferença. Para Deleuze, pensar é ato de 

desconstrução, porque é no pensamento que a diferença se “faz” (Deleuze, 1998).  

Deleuze também nos fala sobre a noção de “acontecimento” em Alice 

(especificamente os acontecimentos “puros): 

 
Alice assim como Do outro lado do espelho tratam de uma categoria 

de coisas muito especiais: os acontecimentos, os acontecimentos 

puros. Quando digo "Alice cresce", quero dizer que ela se torna 
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maior do que era. Mas por isso mesmo ela também se toma menor 

do que e agora. Sem dúvida, não e ao mesmo tempo que ela é maior 

e menor. Mas, é ao mesmo tempo que ela se torna um e outro. Ela é 

maior agora e era menor antes. Mas é ao mesmo, tempo, no mesmo 

lance, que nos tornamos maiores do que éramos e que nos faremos 

menores do que nos tomamos. Tal é a simultaneidade de um devir 

cuja propriedade e furtar-se ao presente. Na medida em que se furta 

ao presente, o devir não suporta a separação nem a distinção do antes 

e do depois, do passado e do futuro. Pertence à essência do devir 

avançar, puxar nos dois sentidos ao mesmo tempo: Alice não cresce 

sem ficar menor e inversamente. (DELEUZE, 2011, p.1). 

 

Avançar nos dois sentidos: maior, menor; antes, depois; para falar nos 

acontecimentos puros. Deleuze nos mostra passagens da história de Alice em que esses 

eventos acontecem. No País das Maravilhas a menina Alice passa por alguns momentos 

em que cresce e outros em que diminui de tamanho, e ela subitamente começa a se 

perguntar: em que sentido? Para Deleuze, a mudança de tamanho ocorre nos dois 

sentidos: “é ao mesmo tempo que ela se torna um e outro. Ela é maior agora e era menor 

antes.” Wunder também discute o sentido dos acontecimentos em Deleuze: 

 
É como se o acontecimento nascesse dentro da própria impossibilidade de 

a linguagem dizer dos sentidos dos encontros corpóreos, uma fissura 

comunicativa que movimenta a criação de sentidos que não se fixam. Não 

seria talvez esta relação essencial à linguagem como um fluxo de palavras, 

um discurso enlouquecido que não cessaria de deslizar sobre aquilo que 

remete sem jamais se deter? (Deleuze, 2003, p.2). Assim, não se perguntará 

qual o sentido de um acontecimento: o acontecimento é o próprio sentido. 

O acontecimento pertence essencialmente à linguagem, mantém uma 

relação essencial com a linguagem; mas a linguagem é o que se diz das 

coisas (Deleuze, 2003, p.23). E dizer que o acontecimento habita a 

linguagem não nos remete a uma separação entre o plano do mundo e o da 

linguagem, e sim a uma disjunção, uma fronteira. (WUNDER, 2008, p.69). 

 

Sobre o acontecimento, Wunder afirma que a linguagem não é capaz de dizer dos 

sentidos, pois um discurso enlouquecido pode citar algo a respeito daquilo sobre o qual 

se remete, mas não se detém. Não cabe perguntar ao acontecimento qual o seu sentido, 

pois o acontecimento pode ser compreendido de certa forma como o próprio sentido, e, 

ao habitar a linguagem, o acontecimento remete a uma espécie de fronteira. 

Numa fronteira, em uma divisão, em cima do muro, Alice encontra com Humpty 

Dumpty, e em seu diálogo eles abordam questões que tratam das ideias de significado e 

de sentido: 

 
“Não fique aí falando sozinha desse jeito”, Humpty Dumpty disse, olhando 

para ela pela primeira vez, “melhor me dizer seu nome e atividade.” 

“Meu nome é Alice, mas…” 

“Um nome bem bobo!” Humpty Dumpty a interrompeu com impaciência. 
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“O que significa?” 

“Um nome deve significar alguma coisa?” Alice perguntou ambiguamente. 

“Claro que deve”, Humpty Dumpty respondeu com uma risada curta. “Meu 

nome significa meu formato… aliás um belo formato. Com um nome como 

o seu, você poderia ter praticamente qualquer formato.” 

“Por que fica sentado aqui sozinho?” disse Alice, não querendo iniciar uma 

discussão. 

“Ora, porque não há ninguém aqui comigo!” exclamou Humpty Dumpty. 

“Pensou que não teria resposta para isso? Pergunte outra.” (CARROLL, 

2002, p.200). 

 

Humpty Dumpty pergunta para Alice qual é seu nome e atividade, pois, para ele, 

o nome deve significar alguma coisa. Deleuze chama a atenção para o fato de Alice perder 

sua identidade, e, consequentemente, perder seu nome. Em outra passagem da história ela 

também é questionada sobre sua identidade (ao encontrar com a Lagarta), e nesse 

encontro, Alice fica em dúvida sobre sua própria identidade, pois estava em processo de 

mudança (sobretudo os atos de crescer e diminuir). No encontro com Humpty Dumpty 

ela pelo menos ela diz quem é, contudo, ao ser confrontada sobre o significado do nome, 

ela fica em dúvida novamente, e, consequentemente, sem identidade novamente. “Com 

um nome como o seu, você poderia ter praticamente qualquer formato” (Carroll, 2002, 

p.200). 

Continuando a conversa os dois falam sobre o significado das palavras: 

 
“E só um para ganhar presentes de aniversário, vê? É a glória para você!” 

“Não sei o que quer dizer com ‘glória’”, disse Alice. 

Humpty Dumpty sorriu, desdenhoso. “Claro que não sabe… até que eu lhe 

diga. Quero dizer ‘é um belo e demolidor argumento para você!’” 

“Mas ‘glória’ não significa ‘um belo e demolidor argumento’”, Alice 

objetou. 

“Quando eu uso uma palavra”, disse Humpty Dumpty num tom bastante 

desdenhoso, “ela significa exatamente o que quero que signifique: nem 

mais nem menos.” 

“A questão é”, disse Alice, “se pode fazer as palavras significarem tantas 

coisas diferentes.” 

“A questão”, disse Humpty Dumpty, “é saber quem vai mandar – só isto.” 

(CARROLL, 2002, p.200). 

 

Humpty Dumpty afirma poder dar o sentido que quiser às palavras, e ao ouvir essa 

premissa, Alice questiona se seria possível que uma mesma palavra possa significar tantas 

coisas diferentes. Ele então responde para a menina que depende de “quem vai mandar” 

(Carroll, 2002, p.200). Podemos mandar nos sentidos, sobretudo a ponto de poder dar 

vários significados para uma mesma palavra? O imperativo lançado por Humpty Dumpty 

se confronta com o acontecimento, na medida em que esse acontecimento não pode ser 

mensurável e nem se prender a um único significado. 
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Não perguntemos pois, qual é o sentido de um acontecimento: o 

acontecimento é o próprio sentido. O acontecimento pertence 

essencialmente à linguagem, ele mantém uma relação essencial com a 

linguagem; mas a linguagem é o que se diz das coisas. Jean Gattegno 

marcou bem a diferença entre os contos de Carroll e os contos de fadas 

clássicos: em Carroll tudo o que acontece se passa, passa-se na linguagem 

e passa pela linguagem; “não é uma história que ele nos conta, é um 

discurso que nos dirige, discurso em várias partes... é exatamente neste 

mundo plano do sentido- acontecimento, ou do exprimível – atributo, que 

Lewis Carroll instala toda sua obra. Disso decorre a relação entre a obra 

fantástica assinada Carroll e a obra matemático-logica assinada Dodgson. 

(DELEUZE, 2011, p.23). 

 

Segundo Deleuze, a linguagem é o que se diz das coisas, mas que não pode dizer 

do acontecimento. Percebemos que a obra de Carroll se diferencia dos contos de fadas 

por não ser um conto tradicional, mas sim aproximando-se mais de uma espécie de 

discurso, e é justamente no caráter discursivo que está instalada a obra de Carroll: no 

plano do sentido-acontecimento. Como discurso, Carroll consegue revolucionar a escrita 

da Era Vitoriana, fundada na tradição de uma literatura amparada na “moral das 

histórias”.  

O discurso de Alice elaborado por Carroll não tem moral; é nonsense, sem sentido, 

não se encaixa nas regras pré-estabelecidas. Ele reverte a lógica, perde a identidade, 

critica e questiona a sociedade, o saber, e não se preocupa com uma “moral de fim de 

história”. Seu discurso é inquieto e provocativo, não se prende a uma moral, ou a um 

sentido, sendo assim, um discurso nonsense. 

 

1.6. O sentido da falta de sentido 

 Trouxemos aqui duas cenas das histórias de Alice que parecem exemplares da face 

potente do nonsense abordado por Carroll. Longe de lidarmos com uma literatura cujo 

intuito é explorar a absurdidade de maneira aleatória ou niilista, Carroll habilmente traz 

situações e diálogos são claros a respeito dos alvos que busca desconstruir. O primeiro 

exemplo envolve o encontro de Alice com o Cavaleiro Branco: 

 
“Vejo que está admirando minha caixinha”, disse o Cavaleiro em tom 

amistoso. “É uma invenção minha... para guardar roupas e sanduiches. 

Como vê, carrego-a de cabeça para baixo, assim não entra chuva.” 

“Mas as coisas podem sair, Alice observou gentilmente. “Sabe que a tampa 

está aberta?” 

“Não sabia”, disse o Cavaleiro, o aborrecimento lhe anuviando o rosto. 

“Nesse caso, todas as coisas devem ter caído. E a caixa é inútil sem elas.” 

Desprendeu-a enquanto falava e estava prestes a jogá-la entre as moitas 
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quando, parecendo ter sido assaltado por uma súbita ideia, pendurou-a 

cuidadosamente numa árvore. “Consegue adivinhar por que fiz isso?” 

Perguntou à Alice. Ela sacudiu a cabeça. 

“Na esperança de que abelhas possam fazer sua colmeia aí... nesse caso eu 

teria o mel.” (CARROLL, 2002, p.227). 

 

 “É uma invenção minha” é o tema do capítulo 8 do livro Através do Espelho e o 

que Alice encontrou por lá. Neste capítulo, Alice se encontra com um atrapalhado 

personagem, o Cavaleiro Branco, que carrega muitas coisas penduradas em seu cavalo, 

além de usar uma pesada armadura. O cavaleiro explica para Alice que muitas das coisas 

que ele carrega foram inventadas por ele mesmo, e que as carrega por crer que podem 

acabar sendo úteis em algum momento. Em seguida, ele exibe uma caixa que inventou, 

cuja característica é não entrar chuva, ao mesmo tempo em que nota que a tampa estava 

para baixo e aberta, fazendo com que seu conteúdo caísse no chão e se perdesse. Ao ser 

alertado por Alice de que sua invenção não cumpriu o propósito, ele dá/inventa um novo 

uso para sua caixa. 

 

 

Figura 4: ilustração, por Jonh Tenniel. Fonte: CARROLL, 2002, p. 230. 
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 Nesta figura vemos o atrapalhado cavaleiro quase caindo por cima da cabeça do 

cavalo, e o olhar assustado de Alice, ao se deparar com curiosa figura carregando diversas 

quinquilharias. São vários os significados que uma invenção pode adquirir, e, dentre eles, 

está a descoberta de novos e imprevisíveis usos para os objetos, como no caso do 

cavaleiro que cria uma caixa, mas que, ao longo do tempo, descobre para ela um novo 

uso diferente do que foi originalmente concebido. 

 No campo da educação, até mesmo por ser um campo aberto a diversas áreas de 

conhecimento, a necessidade de constante invenção é premente. Sem contar que a própria 

diversidade de pessoas, culturas e contextos de origem trazidos pelos alunos em sala não 

permitem que os professores generalizem uma única forma possível para abordar a 

educação como um todo. A circulação de conhecimentos na área educacional não ocorrerá 

se professores e coordenadores ignorarem os contextos de seus aprendizes.  

 Com Alice, temos perambulado simultaneamente pelos territórios da educação 

escolar e da educação universitária, sendo que os professores desses dois espaços foram 

(pelo menos institucionalmente) formados por ambos. No início da história de Alice, 

percebemos que ela é aluna de uma escola, e depois ela se torna aprendiz e vivente de um 

mundo completamente imprevisível e estimulante. Poderia Carroll ter escrito um terceiro 

livro em que Alice fosse mais velha, decerto uma universitária? E não poderíamos nós 

mesmos escrever esse livro, ou, no mínimo, imaginá-lo? 

 O fato é que esta pesquisa tem nos mostrado caminhos para uma educação mais 

inventiva, a aprender com imagens e literatura, e a partir disso, criar imagens e literaturas 

outras. Podemos aprender a conhecer, a questionar, até mesmo para criticar nosso 

cotidiano, nossa sociedade, assim como fez Carroll com a história de Alice. Na escola, os 

alunos podem aprender a criar de forma inventiva seus estudos e até mesmo suas próprias 

realidades.  

 Alice é uma menina inventada e que tem sede de invenções. No começo da história 

observamos que ela se revela entediada ao ver que o livro não tem figuras nem diálogos, 

e através das palavras de Carroll podemos ouvi-la dizer que não consegue aprender desta 

forma. Seu questionamento inicial, sobre a serventia de um livro sem figuras nem 

diálogos, nos leva a pensar em nossos métodos de aprendizado datados da Era Vitoriana 

e seguindo até os dias atuais: como temos educado os nossos alunos?  

Por muitos anos os livros foram uma forma tradicional de acessar os 

conhecimentos, uma grande evolução até, frente às sociedades de culturas orais pelo 
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menos. Mas nem Alice, que foi inventada há mais de 150 anos, e nem os estudantes do 

século XXI tem tido muito proveito com os sistemas de ensino e seus processos de 

aprendizagem, ficando, muitas vezes, tão entediados quanto Alice.  

 
Nota 4. Como vimos, muitos estudiosos de Carroll conjeturaram, com boas 

razões, que ele pretendeu que o Cavaleiro Branco fosse uma caricatura de 

si próprio. Como o cavaleiro, Carroll tinha cabelo desgrenhado, meigos 

olhos azuis e um rosto delicado e gentil. Como o cavaleiro, sua mente 

parecia funcionar melhor que nunca quando via as coisas de pernas para o 

ar. Como o cavaleiro, gostava de engenhocas curiosas e tinha “muito 

pendor para inventar coisas”. Estava sempre “pensando numa maneira” de 

fazer isso e aquilo de um jeito um pouquinho diferente. Muitas de suas 

invenções eram, como o pudim de mata-borrão, muito engenhosas, mas 

tinham pouca probabilidade de serem realizadas (embora algumas tenham 

se revelado não tão inúteis quando outros as reinventaram décadas depois). 

(CARROLL, GARDNER, 2002, p.228). 

 

 Gardner levanta um dado interessante, ao afirmar que o Cavaleiro Branco seria 

uma caricatura do próprio Carroll. Além de ser um religioso e professor universitário, 

Carroll também gostava de inventar. Inventou algumas teorias matemáticas, jogos, 

brinquedos e brincadeiras, e a própria história de Alice tem alguns episódios que foram 

baseados em teorias da matemática. O nonsense que classifica a história foi possível 

porque seu autor conhecia bem as regras da lógica e da matemática, e assim, pode 

“desregrá-las”, coloca-las de “pernas para o ar”, de ponta cabeça, e criar a história sem 

sentido que temos de Alice.  

 “Sua mente parecia funcionar melhor que nunca quando via as coisas de pernas 

para o ar” [...] “estava sempre pensando numa maneira de fazer isso e aquilo de um jeito 

um pouquinho diferente”. (Carroll, Gardner, 2002, p. 228). Ver as coisas de pernas para 

o ar, e pensar numa maneira de fazer de um jeito diferente, motivava Carroll em suas 

invenções. Como podemos pensar e “fazer a mente funcionar melhor” ao ver coisas de 

“pernas para o ar”? Como pensar em maneiras de fazer diferente? 

 Ao nos deparar com o processo criativo apresentado por Carroll através do 

cavaleiro, tomamos a invenção como uma possibilidade de aprendizado, de fazer 

diferente, colocar as coisas de pernas para o ar e fazer a mente funcionar melhor. Segundo 

Kastrup: 

 

Mas a invenção de que eu falo, e para isso me baseio na filosofia de G. 

Deleuze (1988), não é uma capacidade de solução de problemas mas, 

sobretudo, de invenção de problemas. Além disso, a invenção é sempre 

invenção do novo, sendo dotada de uma imprevisibilidade que impede sua 

investigação e o tratamento no interior de um quadro de leis e princípios 

invariantes da cognição. (KASTRUP, 2005, p.1274) 
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Assim como no caso do cavaleiro, a noção de invenção abordada por Kastrup 

busca inventar novos problemas na busca de lidar com os problemas que já estavam 

postos. Diferente da perspectiva tradicional, quando as coisas parecem bem melhor 

compreendidas quando estão mais organizadas, e as soluções dos problemas já tem passos 

pré-determinados visando o resultado esperando.  

 Neste trabalho de pesquisa os passos para a solução dos problemas não estão 

estabelecidos: pelo contrário, os problemas vão sendo inventados, e a pesquisa é colocada 

de pernas para o ar, enquanto os pés não encostam no chão para seguir as trilhas prontas, 

e o corpo e a cabeça permanecem desalinhados, vendo o mundo por outro ângulo. Assim, 

desta forma desordenada e sem sentido, precisamos inventar um jeito novo de fazer a 

mente funcionar melhor. Para que isso seja possível, é preciso espaço para a experiência. 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam 

muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-

ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. 

(LARROSA, 2002, p.21). 

 

 Segundo Larossa, a experiência é o que nos passa, nos acontece e nos toca, ainda 

que ele afirme também que tudo o que se passa está organizado para que nada nos 

aconteça. Se nada nos acontece, por que as coisas estão organizadas para que não haja 

este encontro? Na verdade, se estamos inventando e contamos com a experiência para 

que algo nos aconteça, colocar então as coisas em desordem pode ser um jeito novo de 

fazer com que algo nos aconteça e possamos ter a experiência de aprender a inventar, ou 

como aborda Kastrup, ter uma aprendizagem inventiva: 

 

A invenção é uma potência que a cognição tem de diferir de si mesma. Ela 

não é um processo psicológico a mais, além da percepção, do pensamento, 

da aprendizagem, da memória ou da linguagem, mas é uma potência 

temporal, potência de diferenciação, que perpassa todos os processos 

psicológicos. Colocando o problema da cognição a partir da invenção, 

falaremos então de uma percepção inventiva, de uma memória inventiva, 

de uma linguagem inventiva e – o que é de particular interesse aqui – de 

uma aprendizagem inventiva. (KASTRUP, 2005, p.1274) 

 

Enquanto Larrosa nos diz que, para ter experiência, é preciso que algo nos 

aconteça, Kastrup fala da aprendizagem inventiva, em que, para essa condição ocorrer, é 

preciso que aconteça uma percepção inventiva. A combinação dos conceitos destes dois 

autores, nos permite a uma abertura para vivenciar a experiência de algo que nos acontece, 

podendo também nos abrir para uma percepção inventiva, que, por sua vez, nos traz à 

própria aprendizagem inventiva. 
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Sobre o acontecimento, Larossa nos diz: 

 

O acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da sensação 

pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada. A 

velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela 

novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a 

conexão significativa entre acontecimentos. Impedem também a memória, 

já que cada acontecimento é imediatamente substituído por outro que 

igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar qualquer vestígio. 

(LARROSA, 2002, p.23). 

 

Na história de Alice o acontecimento se faz presente, uma vez que a menina 

vivencia a experiência, isso que é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” 

(Larrosa, 2002, p.21). O que passa por Alice, o que acontece com ela, o que a toca? Ela 

entra em um território desconhecido, se deixa passar por ele, sem poder sequer definir 

que lugar é aquele, ou por qual caminho seguir, e mesmo como sair daquele lugar.  

Sobre o lugar, Larrosa afirma que “um território de passagem, seja um lugar de 

chegada ou espaço do acontecer, o sujeito da experiência não é definido por sua atividade, 

mas por sua passividade, receptividade, disponibilidade ou por sua abertura (Larrosa, 

2001, p.24). 

Alice se encontra em um território de passagem sem saber onde ou como vai 

chegar, e mesmo se há um lugar para se chegar no fim das contas. Ela é o sujeito da 

experiência, os acontecimentos vão passando por ela, que se apresenta ao mesmo tempo, 

receptiva, disponível e aberta, à medida que vai caminhando pelo País das Maravilhas e 

pela realidade Através do Espelho. É possível considerar que a experiência se faz possível 

em Alice sobretudo por sua disponibilidade e receptividade, afinal, ela não foge dos 

acontecimentos, mas flui com eles, integrando esses eventos como parte fundamental da 

sua jornada.  

Em uma pesquisa aberta como a que o método da cartografia propõe, os caminhos 

e passos não estão elencados em um roteiro fixo e estanque, e por isso os acontecimentos 

podem permear os estudos. Na educação que se pretende vinculada à experiência e à 

aprendizagem inventiva, é preciso estar disponível e receptível e atenta. A percepção 

inventiva, segundo Kastrup, pode funcionar melhor em um contexto onde as coisas se 

encontram desordenadas, de modo a desordenar nossa própria mente, permitindo assim 

que novos problemas sejam inventados e criando um terreno fértil para a aprendizagem 

inventiva. 

O processo de uma aprendizagem inventiva passa pela invenção dos problemas, 

como define Gallo ao afirmar que “o problema nos move a pensar pois não temos 

capacidade de compreendê-lo de antemão; o problema não nos oferece uma resposta 
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pronta, ele se apresenta para nós como um desafio a ser enfrentado, onde precisamos 

construir uma resposta” (Gallo, 2008, p. 119). 

Outro exemplo de como Carroll trabalha o caráter absurdo de seus livros de 

maneira a criticar e revolucionar o campo educacional pode ser notado nessa passagem 

do livro “Aventuras de Alice no País das Maravilhas” que destacamos abaixo – mais 

precisamente no capítulo 9, intitulado “A História da Tartaruga Falsa”: 

 

Aproximaram-se então da Tartaruga Falsa, que os fitou com grandes olhos 

marejados de lágrimas, mas não disse nada. 

“Esta senhorita aqui”, disse o Grifo, “precisa conhecer sua história, precisa 

mesmo.” 

“Eu lhe contarei”, disse a Tartaruga Falsa numa voz profunda, cavernosa, 

“sentem-se os dois, e não digam uma palavra até eu terminar.” 

Sentaram-se então, e ninguém falou por alguns minutos. Alice pensou 

consigo: “Não vejo como ela pode terminar, se nem sequer começa.” Mas 

esperou pacientemente. 

“Antigamente”, disse a Tartaruga Falsa com um suspiro profundo, “eu era 

uma Tartaruga de verdade.” 

Essas palavras foram seguidas por um silêncio muito longo, quebrado 

apenas por uma exclamação ocasional – “Hjcrrh!” – do Grifo e o soluçar 

constante e fundo da Tartaruga Falsa. Alice estava a ponto de se levantar e 

dizer “Muito obrigada, Sir, por sua interessante história”, mas, como não 

conseguia deixar de acreditar que tinha de vir mais alguma coisa, ficou 

quieta e não disse nada. 

“Quando éramos pequenos”, a Tartaruga Falsa finalmente recomeçou, mais 

calma, embora ainda soluçando um pouquinho vez por outra, “íamos à 

escola no mar. O mestre era um Cágado velho… nós o chamávamos de 

Tartarruga.” 

“Por que o chamavam de Tartarruga, se ele não era uma?” Alice perguntou. 

“Nós o chamávamos de Tartarruga porque tinha… tanta ruga!” respondeu 

a Tartaruga, irritada; “realmente você é muito bronca!” 

“Devia ter vergonha de fazer uma pergunta tão simples”, acrescentou o 

Grifo; e em seguida os dois ficaram em silêncio, olhando para a pobre 

Alice, que teve vontade de se enfiar embaixo da terra. Por fim o Grifo disse 

à Tartaruga Falsa: 

“Adiante, companheira. Não vamos passar o dia inteiro nisso!” e ela 

prosseguiu com estas palavras: 

“Sim, íamos à escola no mar, embora você talvez não acredite…” 

“Nunca disse isso!” interrompeu Alice. 

“Disse”, a Tartaruga Falsa respondeu. 

“Cale a boca!” acrescentou o Grifo antes que Alice pudesse abri-la de novo. 

A Tartaruga Falsa continuou. 

“Tínhamos a melhor educação… de fato, íamos à escola todo dia…” 

“Eu também ia à escola”, disse Alice; “não precisa ficar tão orgulhosa por 

isso.” 

“Com extras?” perguntou a Tartaruga Falsa, um pouquinho ansiosa. 

“É”, disse Alice, “tínhamos aulas de francês e música.” 

“E de lavanderia?” insistiu a Tartaruga Falsa. 

“Claro que não!” indignou-se Alice. 

“Ah! Então a sua escola não era realmente boa”, disse a Tartaruga Falsa 

num tom de grande alívio. “Pois na nossa vinha ao pé da conta ‘Francês, 

música e lavanderia – extras’.” 

“Com certeza não precisava muito disso”, Alice observou, “vivendo no 

fundo do mar.” 

“Não pude me dar ao luxo de estudar essa matéria”, disse a Tartaruga Falsa 

com um suspiro. “Só fiz o curso regular.” 

“E como era?” quis saber Alice. 
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“Lentura e Estrita, é claro, para começar”, respondeu a Tartaruga Falsa; “e 

depois os diferentes ramos da Aritmética: Ambição, Subversão, 

Desembelezação e Distração.” 

“Nunca ouvi falar de ‘Desembelezação’”, Alice se atreveu a dizer. “O que 

é?” 

O Grifo levantou as duas patas de surpresa. “Como? Nunca ouviu falar de 

desembelezação?” exclamou. “Sabe o que é embelezar, suponho?” 

“Sei”, disse Alice sem muita convicção; “significa… tornar… alguma 

coisa…mais bela.” 

“Nesse caso”, continuou o Grifo, “se não sabe o que é desembelezar, você 

é uma bobalhona.” 

Não se sentindo estimulada a fazer mais nenhuma pergunta sobre aquilo, 

Alice se virou para a Tartaruga Falsa e disse: “Que mais tinha de estudar?” 

“Bem, tínhamos Histeria”, respondeu a Tartaruga Falsa, contando as 

matérias nas patas, “Histeria antiga e moderna, com Marografia; depois 

Desdém… o professor de Desdém era um congro velho, que ia lá uma vez 

por semana: ele nos ensinava a Desdenhar, Embolsar e Pingar a Alho.” 

(CARROLL, 2002, p.92). 

 

Este trecho da conversa entre Alice, o Grifo e a Tartaruga Falsa é significativo 

para nossas reflexões sobre os sistemas tradicionais de educação e sobre perspectivas 

outras que possam, na mesma medida, desconstruir o olhar tradicional enquanto oferece 

novos olhares e paradigmas. Carroll se vale de diversos trocadilhos para descrever e 

criticar a educação. A primeira observação de Alice neste trecho é sobre o começo e fim 

da história que a Tartaruga lhe contará, pois ela quer que os ouvintes fiquem atentos até 

o final. A princípio, Alice se mostra indignada com o discurso aleatório da Tartaruga, 

mas, sabendo que a todo instante os acontecimentos mudam no País das Maravilhas, Alice 

opta por esperar pacientemente. 

O diálogo é permeado por interrupções provocadas por Alice, e sempre 

repreendidas, assemelhando-se a um tipo de educação onde apenas os professores falam, 

enquanto os alunos não podem participar do diálogo, (um dos motivos pelos quais Alice 

se sentia entediada, por não ter livros com figuras nem diálogos). 

Temos uma disputa por qual seria a melhor educação, a da Escola do Mar ou a da 

escola em que Alice estudava. Ambos falam dos conteúdos “extras” em seus cursos, que 

seriam diferentes dos cursos “regulares”. Em dado momento, a Tartaruga questiona Alice 

sobre um curso de lavanderia, ao que a menina observa que este “extra” não seria algo 

muito útil para sua interlocutora, visto que a Tartaruga morava no fundo do mar. Podemos 

refletir que, em alguns momentos, os currículos escolares incluem matérias “extras” que, 

a despeito de acrescentarem conteúdos e conhecimentos à educação, acabam por se tornar 

inúteis, pois acabam não sendo contextualizadas na grade curricular e nem relacionadas 

às demandas dos alunos fora da escola. 
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 Pensando nesse trecho da história de Alice à luz do conceito de aprendizagem 

inventiva, nos perguntamos: seria possível existir uma “Escola do Mar”? Como elaborar 

um currículo com aulas de Lavanderia, Ambição, Subversão, Desembelezação e 

Distração, e Desdém? No País das Maravilhas, nos parece plausível existir uma escola 

com essas aulas, e ser até mesmo considerada uma escola muito boa pela Tartaruga Falsa. 

Comparando com a escola de Alice, que não tinha matérias de títulos tão inusitados, 

podemos pensar que talvez isso explique porque a menina ficava entendida com suas 

lições, com seus livros sem figuras nem diálogos.  

 
Nota15. Nem é preciso dizer que todas as matérias da Tartaruga Falsa são 

trocadilhos (leitura, escrita, adição, subtração, multiplicação, divisão, 

história, geografia, desenho, esboço, pintura a óleo, latim e grego). De fato, 

este capítulo e o que se segue estão repletos de trocadilhos. As crianças 

acham muita graça em trocadilhos, mas a maioria das autoridades atuais no 

que as crianças supostamente apreciam acredita que eles rebaixam a 

qualidade literária de livros infantis. (CARROLL, GARDNER, 2002, p. 

94). 

 

 Segundo Gardner, as matérias da “Escola do Mar” são trocadilhos com as matérias 

das escolas tradicionais, afinal, Carroll era professor e sabia como funcionava as escolas 

e as regras, além do que uma das marcas de seu estilo literário envolve o uso de 

trocadilhos e jogos de palavras. Podemos perceber momentos de relativização do alcance 

do ensino tradicional na história de Alice, como quando Carroll descreve o tédio da 

personagem ao receber lições, ou na passagem em que a menina se coloca em postura de 

recitar os versos, além dessa passagem da “História da Tartaruga Falsa” citada acima.  

 A ideia por trás da “Escola do Mar” não parece tão inverossímil quando a 

consideramos sob a perspectiva da aprendizagem inventiva. Esses tempos de incertezas 

políticas que vivemos, em que a educação é dependente de políticas públicas e sociais, 

não seria nada mal pensar em aulas de desdém e desembelezaçao. Talvez passem a se 

tornar oportunos quando consideramos a potência crítica desses conteúdos. 

Nas aulas de desdém, professores e alunos poderiam inventar o que seria o 

desdém? Seria o mero ato de desprezar? Podemos desdenhar as pessoas, os aprendizados, 

o conteúdo? Esse desdém pode significar um ato de potência e aprendizado? E se 

estudássemos a história sob o ponto de vista das pessoas e dos eventos desdenhados pelos 

historiadores e pelas enciclopédias? Se consideramos “desdenhar” como “desprezar”, 

poderíamos pensar em desprezar na educação o que não mais faz sentido? A proposta da 

aprendizagem inventiva e da experiência nos leva a criar possibilidades de sentidos ao 
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que estudamos. No caso deste trabalho, os sentidos foram se conectando com a pesquisa, 

e as conexões foram se estabelecendo entre imagens, literatura e conceitos teóricos. 

As aulas de “desembelezação”, por exemplo, poderiam envolver pesquisas que 

visassem descobrir como os fatos históricos inseridos nos livros didáticos de forma 

resumida e didatizada foram maquiados, produzindo assim livros bonitos, porém vazios 

de significado e de conteúdo factual. A “desembelezação” poderia nos permitir uma 

investigação da feiura, do caráter grotesco dos fatos, das histórias escondidas/censuradas 

por motivos talvez políticos ou sociais, e que alguém julgou que não deveriam estar em 

livros didáticos.  

 

Figura 5: Ilustração, por Jonh Tenniel. Fonte: CARROLL, 2002, p.98. 

 

 Uma curiosa observação da imagem desta tartaruga são suas feições, 

cabeça, rosto orelhas e pés e rabo, parecendo um bezerro, e casco e mãos de tartaruga, 

reforçando a ideia de “tartaruga falsa”, e o grifo um ser imaginário, do outro lado da 

espantada menina tentando entender toda aquela “aula” da Escola do Mar. 

 
 

“Como era isso?” perguntou Alice. 
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“Bem, não posso lhe mostrar pessoalmente”, disse a Tartaruga Falsa; 

“estou muito enferrujada. E o Grifo nunca aprendeu.” 

“Não tive tempo”, disse o Grifo, “Mas fiz o curso clássico. O professor era 

um bagrinho, ah, se era.” 

“Nunca estudei com ele…”, comentou a Tartaruga Falsa com um suspiro; 

“ensinava Latido e Emprego, pelo que diziam.” 

“É verdade, é verdade”, foi a vez do Grifo suspirar; e as duas criaturas 

esconderam a cara nas patas. 

“E quantas horas de aula você tinha por dia?” indagou Alice, aflita para 

mudar de assunto. 

“Dez horas no primeiro dia”, disse a Tartaruga Falsa, “nove no seguinte, e 

assim por diante.” 

“Que programa curioso!” exclamou Alice. 

“Só assim você se prepara para uma carreira: aulas mais rápidas a cada 

dia”, observou o Grifo. 

A ideia era inteiramente nova para Alice e ela refletiu um pouco a respeito 

antes de fazer mais uma observação: “Nesse caso, no décimo primeiro dia 

era feriado?” 

“Claro que era”, disse a Tartaruga Falsa. 

“E como se arranjavam no décimo segundo?” Alice insistiu, sôfrega. 

(CARROLL, 2002, p.95). 

 

 Ao longo da conversa, Alice começa a perceber como era a “Escola do Mar”, e, 

apesar do estranhamento, ela se mostra atenta, aberta à experiência. Assim, ela começa a 

inventar como seria o mundo com essa escola, e podemos afirmar que a personagem está 

em processo de subjetivação de aprendizagem inventiva, aberta ao novo. Devido a isso, 

ela reflete e consequentemente problematiza esse sistema ao perguntar como se 

arranjavam no decimo segundo dia: 

 
Nota17. A excelente pergunta de Alice embaraça o Grifo justificadamente, 

pois introduz a possibilidade de misteriosos números negativos (conceito 

que também confundia matemáticos antigos), que parecem não ter 

nenhuma aplicação a horários de aula no “curioso” esquema educacional. 

No décimo segundo dia e nos dias subsequentes, começariam os alunos a 

dar aula para o professor? (CARROLL, GARDNER, 2002, p.95). 

 

Segundo Gardner, Alice faz uma pergunta embaraçosa, pois aborda um assunto 

que confundia os matemáticos, como o próprio Carroll. É interessante pensar em como o 

tempo se articula nesse esquema educacional, e na proposição de Gardner de que seria 

possível os alunos darem aulas para o professor.  

Podemos nos perguntar se seria possível os alunos darem aulas para o professor? 

Tanto na Escola de Mar quanto na nossa escola atual, temos o que seria uma “sociedade 

pedagogizada”? Gallo usa essa expressão de Rancière, aludindo à nossa sociedade 

pedagogizada, sedimentada através do exercício de uma espécie de “máquina 

explicadora”. O autor diz que essa sociedade é embrutecedora, pois liga o aprendizado à 

explicação, e coloca o mestre como figura central da qual não se pode prescindir (2008, 
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p.116). Os mestres velhos descritos por Carroll são semelhantes aos produzidos pela 

máquina explicadora da citada por Gallo: 

 
Em uma “sociedade pedagogizada”, o papel do mestre é central: é ele que 

coloca os problemas, é ele que nos desafia a resolvê-los, é ele quem julga 

como falso ou verdadeiro o resultado a que chegamos. Numa tal sociedade, 

somos tratados como crianças, como escravos: como aqueles que não têm 

direito ao pensamento próprio, ao próprio juízo (GALLO, 2008, p.123).  

 

A invenção da Escola do Mar foi uma forma criativa que Carroll encontrou para 

descrever e criticar a educação vivenciada em sua época Vitoriana, e que que ainda hoje 

presenciamos em nossa sociedade. Podemos dizer que a descrição feita por Carroll pode 

ser comparada com a “sociedade pedagogizada” (termo criado por Rancière, e citado por 

Gallo), na medida em que o mestre é colocado como figura central e imprescindível da 

máquina explicadora. Porém, a percepção de Carroll de uma necessidade de renovação 

nesta forma de educação também está incluída na Escola do Mar, envolvendo uma 

concepção em que os alunos possam, de alguma maneira, serem sujeitos de seu próprio 

aprendizado. 
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CAPÍTULO 2  

METODOALICE 

 

2.1. Metodologia: inventando um trabalho de artesania 

 

Nesse capítulo, discutiremos algumas possibilidades da prática artesanal, dos 

caminhos manuais de criação e invenção, aspecto que marca tanto o nosso objeto de 

estudo quanto o nosso próprio estudo. Afinal, a primeira versão da história foi um trabalho 

artesanal que se tornou referência para as publicações impressas que divulgariam estas 

aventuras para todo o mundo. Da mesma forma, durante o processo de elaboração de 

nossa pesquisa, passamos por diversas artesanias, que variam entre a criação de imagens 

ou a escrita de um mural. Essas experiências demandaram certo tempo para serem 

vivenciadas, e, no caminho, inventamos nossas próprias imagens para poder também 

aprender com tudo isso. Assim, o manuseio dos materiais e dos livros fizeram parte 

também do processo de pesquisa. 

 

 

Figura 6: Estudo do crochê, por Maria Teresa. Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo 

pessoal, 2017. 
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A figura 6 atua como uma introdução adequada ao trabalho de artesania, que 

elaboramos a partir do conceito da cartografia. Vemos um trabalho de crochê em 

andamento, algumas linhas emboladas, ponta soltas, uma parte dessas linhas já foi 

conectada com a agulha para tecer a trama e ir formando o desenho das flores, e beiradas. 

Acima do trabalho de crochê, vemos um rascunho do molde, uma folha com bordas um 

pouco rasgadas, um esboço dos traços de como trançar a linha para fazer o desenho da 

trama, do outro lado, um desenho mais alinhado, uma folha de papel em um caderno 

organizado, um lápis para fazer o traço e uma borracha para corrigir os possíveis erros, 

uma régua para guiar as linhas. 

Um trabalho feito com linhas, cujo espaço vai se desenhando à medida em que é 

traçado. Na figura 6 observamos que, nos fios da trama, nem todos estão conectados, e há 

algumas pontas de linhas soltas, que não seguem os moldes, como fossem linhas 

bailarinas, cujo espaço liso constituem uma espécie de território a ser habitado.  

Como as linhas que vão se conectando na trama, imaginamos também nossa 

pesquisa com conexões nas linhas soltas, temos nossos rascunhos em folha rasgada, que 

vão se passando a limpo em um caderno mais organizado, lançamos mão da borracha 

algumas vezes no trabalho, para corrigir a escrita, o texto, e também nos corrigir no 

entendimento dos conceitos e à medida que vamos aprendendo com os estudos, e assim 

buscamos tecer nossa trama através de conceitos, teorias, imagens, literatura. 

Junto com Oliveira e Paraíso, entendemos que o cartógrafo em educação deve 

criar e evocar mundos, fabular, pintar, e efetivamente bordar mundos. É preciso evitar a 

descrição de mundo preexistentes, mas, de fato, sugerir a invenção de novos mundos no 

processo educativo. Fazer o que eles chamam de linhas bailarinas da escrita educacional, 

como se fosse uma verdadeira máquina de afetos e percepção, reinscrevendo todo um 

império de sentidos, sensações e até mesmo signos. Esse tipo de escrita permite que o 

movimento da pesquisa ganhe um sopro de vida, um ritmo e até a sua música própria. Em 

última instância, os autores nos dizem que a cartografia tem esse papel de lembrar como 

a pesquisa em educação pode atualizar a potência de uma vida (Oliveira, Paraíso, 2012, 

p. 176).  

Pensamos a pesquisa como uma trama que está sendo tecida, conectando as pontas 

soltas das linhas, que se espalham por um caminho que ainda será cartografado. A 

cartografia nos ajuda a mapear os caminhos por onde nossas linhas vão se estendendo, e 

desatar o novelo, como nos dizem Oliveira e Paraíso: 
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A cartografia é um meio possível de desatar esse novelo para deslocá-la na 

trajetória de uma questão que nos parece cara ao território educacional. Não 

que possa ser tomada como um articulador do vocabulário conceitual de 

Deleuze e Guattari; lançaremos mão, daqui para frente, apenas de alguns 

dos seus modos de conceituação que nos parecem solidários e potentes para 

dispor a cartografia na pesquisa em educação. Arriscamos um caminho de 

encontro: a conceituação de cartografia, implicada na filosofia da diferença 

de Deleuze e na sua parceria com Guattari, faz eco ao que há de ser pensado 

sob uma pesquisa em educação: a vida que pulsa e não para de movimentar-

se nos territórios educacionais. (OLIVEIRA e PARAÍSO, 2012, p.163). 

  

Inventar uma pesquisa em educação que não pára de se movimentar: como tecer 

com tantas pontas de linhas que não se conectam à trama principal? Uma pesquisa como 

rizoma pode encontrar várias pontas de linhas, porque o rizoma não tem começo nem fim, 

mas está no meio. As conexões que fazem o rizoma são ricas multiplicidades, cujas pontas 

soltas pertencem à trama do rizoma, e seu pertencimento ocorre justamente quando essas 

conexões são deixadas soltas, abertas, de forma que possam se conectar a outras pontas 

de linhas e a outras tramas. Cabe ao pesquisador-cartógrafo desatar o novelo e criar as 

conexões, tecendo assim sua trama/rizoma. 

Nosso método de trabalhar com as imagens tem inspiração no atlas de imagens 

elaborado pelo antropólogo e historiador Aby Warburg: seu Atlas Mnemosyne (Der 

Bilderatlas Mnemosyne) (Warburg, 2000). O pensador alemão dizia que seu trabalho era 

uma espécie de “História de Arte sem palavras” ou uma “história de fantasmas para 

pessoas adultas”. Em sua biblioteca particular, ele organizou cerca de 79 painéis, que 

reunia aproximadamente 900 imagens, algumas delas sendo fotografias em cima das 

imagens representadas. A intenção por trás do método de Warburg, ao montar as imagens 

próximas umas das outras, era a de efetuar um diálogo entre elas. Nessa disposição 

supostamente caótica, era possível apreender a história cultural ocidental não mais de 

maneira linear, como a ciência tradicional apregoa, mas através de um olhar renovado, 

imprevisível, que interpreta a partir de relações por vezes insólitas entre diferentes 

imagens. 

O mosaico de Warburg foi pensado pelo filósofo e historiador Georges Didi-

Huberman como a prática de montagem funcionando como operação investigativa e 

interpretativa. Para ele, essa postura, a princípio inusitada, quiçá até nonsense revela um 

novo modo de se estar diante das imagens, a fim de encontrar novos desenvolvimentos 

de estudo (Didi-Huberman, 2013, p. 428). O diálogo das imagens dispostas de maneira 

aleatória (ou, como diria Deleuze anos mais tarde, rizomática) seria adequado para ajudar 

a entender a Nachleben das imagens, que basicamente envolve a sobrevivência de formas 
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oriundas de outras épocas, arrastadas para o presente de um modo por vezes anacrônico 

(Didi-Huberman, 2013, p. 85). 

Lembramos de Warburg para contextualizar a tradição de estudos em relação à 

qual vinculamos o nosso presente estudo. Afinal, adotamos como metodologia nesta 

pesquisa a cartografia na conceituação dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

Nesta metodologia, eles não nos dizem quais passos seguir, que movimentos traçar, e não 

há uma “lista de procedimentos metodológicos”. A cartografia não adota a lógica do 

princípio e do fim, nem começa pelos princípios ou termina com as conclusões, ela está 

situada na entrada, no meio, no complexo, no jogo das linhas. A cartografia exige uma 

postura da qual o cartografo irá adotar e se permitir abrir para experimentar seu próprio 

pensamento (Oliveira e Paraíso, 2012, p.168). 

Sem passos determinados a seguir, ou a lógica de começar pelo começo e terminar 

com as conclusões, poderíamos julgar que esta pesquisa poderia talvez se situar no meio. 

Nessa ótica, ela não se constituiria como o ponto mais amadurecido de um sistema 

estabelecido desde a graduação, quando começaram as pesquisas de imagens de contos 

de fadas e quando começaram as pesquisas de imagens das histórias de Alice. O 

desenvolvimento dessa pesquisa (e, agora, também cartografia) não parece ter obedecido 

a planos lineares, mas sim a demandas muito variadas, plurais, que se expandem e buscam 

seus próprios caminhos.  

Nesse procedimento de pesquisa, como nos diz Costa, não desejamos nos manter 

neutros, até por saber que não conseguiremos, pois estamos sujos da prática da pesquisa 

cartográfica. Nos ocupamos dos caminhos errantes, tentando permanecer suscetíveis às 

contaminações e variações produzidas no processo da pesquisa. Mais que coletar dados, 

nós os produzimos. Tentamos nem tanto julgar, mas colocar em questão as forças que 

pedem julgamento. A cartografia ocupa-se de planos moventes, de campos que estão em 

contínuo movimento na medida em que o pesquisador se movimenta. Cartografar exige 

como condição primordial estar implicado no próprio movimento de pesquisa. A sujeira 

é essa mistura necessária. (Costa, 2014, p.71). 

A cartografia se ocupa dos planos moventes, e das reflexões que ela provoca, o 

que faz emergir algumas perguntas: o que te move a pesquisar? O que move a pesquisa e 

como se movimenta na pesquisa? Que sujeira é essa que se apresenta na pesquisa, uma 

sujeira que não se deixa neutralizar, que invade, feito rizoma? Será preciso não plantar e 

deixar brotar o mato silvestre que cresce espontaneamente? 
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A pesquisa cultivadora de matos posso cultivar aquele brotamento, adubar, 

moldar, podar, trans-formar. Posso também arrancar o mato daquele lugar, 

ou ignorar suas emergências, arrancar as raízes total ou parcialmente (as 

vezes arrebentam) e deixá-las rebrotarem noutro canto. Emergiu 

recentemente no nosso terreno baldio o conceito nômade 

Deleuzoguatariano. Parcialmente, arrebentou. Brotamento potente, 

arrebenta entre tantas conexões, rizomática, impossível de seguir, não cessa 

de se conectar. O mato é um sujeito nômade: é ele o terreno baldio. O mato 

faz o terreno baldio para si. O nômade mato é sempre um povoamento. Tem 

o território todo: todo terreno é baldio. Com evitar que a pesquisa passe a 

escritura desse despertencimento? A pesquisa-mato não segue previsões: 

bonita num dia, seca no seguinte. Inesperadamente cria uma flor singela. 

Ou num piscar de olhos toma todo o local, invasora. (FERNANDES, 2016, 

p.119). 

 

Cultivando o mato, acabamos por encontrar um misterioso e instigante território. 

Iremos cartografar esse país que se faz terreno baldio, um espaço múltiplo e difuso que 

atende pelo nome de “País das Maravilhas”. 

Nosso objetivo ao caminhar por este território é de experimentar como podemos 

aprender com Alice, com sua literatura e em especial com suas imagens. Também abrimo-

nos com a possibilidade de colocar Alice como nossa porta voz, por vezes ela pode nos 

ajudar a dizer o que não conseguimos expressar com palavras neste texto, para isso 

lançamos mão de sua metodoalice- seus passos, suas atitudes, reações, indagações, 

buscamos aprender como ela experimenta este território? Sabemos que os acontecimentos 

surgem a medida em que ela caminha, na nossa caminhada de pesquisa nos deparamos 

também com alguns acontecimentos, nos sentimos como Alice, quem são esses 

personagens que encontramos na pesquisa? Nossos personagens não eram gatos ou 

chapeleiros, mas filósofos como Deleuze, do qual nos embasamos em sua cartografia, as 

imagens que encontramos foram muitas, e para este texto selecionamos as que mais nos 

remetem a história de Alice, e que fizemos ligações com os acontecimentos da história, 

as reflexões que desenvolvemos nesta pesquisa, e também as que nos inspiraram em nosso 

processo de experimentação, de criação, produção e reflexão com nossas próprias 

imagens. 

Começamos nossa caminhada conhecendo um pouco da história de Alice, o 

processo de criação do texto escrito por Carroll, e das imagens que estão no livro que nos 

dão base para esta pesquisa. Para entender os conceitos da cartografia e do rizoma 

lançamos mão de algumas experimentações fotográficas. Elas nos ajudaram a 

compreender os conceitos de rizoma e cartografia, que visualizamos no mural e no varal, 

por exemplo.  
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Conhecemos um pouco também do nonsense que caracteriza esta história, bem 

como da aprendizagem inventiva estudada por Kastrup. Passamos por alguns 

desdobramentos como filmes, músicas, peças teatrais, pinturas, entre outros, que foram 

inspirados na história de Alice, o que remete aos rizomas e cartografias que podem ser 

criados com esta história. Por fim chegamos as imagens que nos motivam nesta pesquisa, 

analisamos as imagens originais da história e algumas criações feitas por artistas 

renomados, além de algumas imagens criadas por nós, em uma experimentação de 

também podermos criar nossas Alices. 

 

2.2. Desenhando um mapa 

 

Nossa pesquisa se faz no “País da Maravilhas” da educação, das imagens e da 

literatura. Mas, se não sabemos como chegar a este lugar, precisamos construir um mapa. 

Os autores Oliveira e Paraíso levantam esse questionamento:  

 

Como fazer uma pesquisa em educação sem um modelo de pesquisa, 

quando muitos de nós buscamos o melhor método ou o mais seguro? elas 

afirmam que mais do que abrir mão do método, a cartografia começa por 

repensar o estatuto da pesquisa em educação, injetando, na própria ideia de 

método, a precariedade que lhe é intrínseca, a fim de que ela possa liberar 

tudo aquilo que não cessa de escapar.  A cartografia se expressa como uma 

pesquisa errante que navega na embriaguez do movimento pela sua própria 

mudança. Partir. Sair. Deixar-se um dia perder a cabeça. Ir quebrar em 

algum lugar. A cartografia não dispensa a viagem. (OLIVEIRA e 

PARAÍSO, 2012, p.164).   

 

Não dispensamos a viagem na nossa pesquisa, pois ela nos move para lugares 

desconhecidos, nos leva ao País das Maravilhas. Para nele entrar, é preciso passar pela 

toca do coelho e observar o panorama de maneiras diferentes, até mesmo inusitadas. 
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Figura 7: Animação, por Disney. Fonte: Disney, 1951. 

 

Na figura 7, Alice está caindo de cabeça para baixo pela toca do coelho, e nos 

pareceu muito alusiva à nossa perspectiva de pesquisa essa imagem da personagem de 

cabeça para baixo diante do mapa. Afinal, ficar de ponta cabeça ou perder a cabeça 

significam, na mesma (des)medida, deixar-se perder. Não dispensamos a viagem: vamos 

nos arriscar, nos perder e experimentar nesse caminho, que segue o curso e navega na 

embriaguez do próprio movimento. 

Não sabemos os efeitos ou itinerários que vamos seguir, ainda que tenhamos um 

entendimento sobre a cartografia, considerando que, mais do que uma metodologia 

científica, ela é uma prática pragmática de pesquisa. Se liga a um exercício ativo de 

operação sobre o mundo, não somente na verificação, levantamento ou interpretação de 

dados. O cartógrafo atua diretamente sobre a matéria a ser cartografada. A medida em 

que habita e percorre os territórios é que sua pesquisa ganha corpo. (Costa, 2014, p.67). 

De acordo com a cartografia, o território em questão é habitado. Estamos 

habitando o território da pesquisa em educação, construído com a possibilidade de uma 

pesquisa em educação. Quais rumos essa pesquisa pode ter? Alguns deles podemos 

seguir: imagens, filosofia, literatura, educação. Não sabemos onde é o lugar; e 

pretendemos chegar lá enquanto traçamos o caminho. Essa jornada é feita ao lado de 
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Alice, pois compartilhamos de sua aventura incerta, até mesmo metodologicamente, uma 

vez que a cartografia nos move em um campo de incertezas (mas com a paixão de uma 

aventura). 

Entendemos que a ocupação do território dentro de uma pesquisa não pode partir 

de um problema fechado, ou seja, sabendo previamente o que deve ser buscado. A 

alteridade do campo territorial, nesses casos, fica comprometida, fechada, permitindo que 

o pesquisador quase sempre busque o que já sabia antes, ou, pior, não podendo ir além de 

seus conceitos fechados e suas ideias fixas. Já o aprendiz-cartógrafo consegue assumir o 

campo territorial não com a identidade de suas certezas, mas dotado de fato da paixão de 

uma verdadeira aventura (Passos, Kastrup, Escóssia, 2012, p. 138). 

Ao expor aqui as errâncias da minha trajetória cartográfica, relembro os trabalhos 

desenvolvidos durante a graduação cujo foco principal foram as imagens das histórias de 

Alice. Inicialmente os objetivos desta pesquisa no mestrado continuariam com o foco nas 

imagens, em especial, das imagens produzidas por artistas em comemoração aos 150 anos 

de publicação do livro. Cito esses dados para refletir o que nos trouxe até aqui, diante de 

um foco diferente, que se impôs justamente pelas demandas da pesquisa cartográfica: a 

necessidade de acompanhar processos, de se manter aberto e poroso.  

Fases anteriores do presente estudo envolveram a análise das imagens produzidas 

por ilustradores, desde as primeiras imagens de Alice (desenhadas a mão pelo próprio 

Carroll no manuscrito), seguidas das publicações feitas por Jonh Tenniel, que se tornaram 

referência, passando pelas imagens de filmes baseados na obra e nas recentes imagens 

criadas em comemoração aos 150 anos de publicação do livro do País das Maravilhas. 

Essas rememorações de caminhos passados se dão pela própria construção de um 

mapa cartográfico, que leva em conta os percursos, os acontecimentos que surgem ao se 

fazer o caminho de traçar as linhas do rizoma. As imagens dos livros de Alice acabaram 

por também motivar a produzir minhas imagens de Alice: não só imagens das passagens 

da história, mas também imagens do meu caminho nesta pesquisa.  
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Figura 8: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

Nesta figura exponho um mapa criado com as páginas abertas. Minhas anotações 

estavam sendo feitas nos cadernos e nos livros, mas a todo instante era necessário abrir 

livros e cadernos, mudar as páginas, movimentos que as vezes interrompiam um fluxo de 

reflexões. O trabalho com a cartografia motivou a abertura das páginas em um mapa. 

Agora, não mais sobrepostas, empilhadas nos cadernos e livros, as folhas se colocavam 

lado a lado, permitindo assim uma visão mais ampla de todos os escritos. Esta imagem é 

alusiva a cartografia, pois uma vez que abrimos o trabalho como fosse um mapa, temos 
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uma visão paralela dos escritos, conceitos, imagens. Nesse tipo de panorama, não há 

hierarquias entre os tópicos, ou mesmo uma noção de princípio, meio ou fim. Nessa 

proposta, a pesquisa se mostra aberta, e essa abertura proporciona novas conexões entre 

as páginas e seus escritos. A pesquisa se assemelha às linhas bailarinas, aqui liberta da 

espiral do caderno que a deixava sobreposta. 

Esta foi uma das primeiras imagens criadas durante esta pesquisa de mestrado, 

mesmo já tendo estudado com Alice nos dois últimos anos durante a graduação, as leituras 

tanto do livro quanto dos conceitos não estavam mais “fazendo sentido” para mim. 

A história de Alice contada nos dois livros é repleta de acontecimentos e 

personagens diversos, e que, mesmo com algum tempo convivendo com eles, eu ainda 

me sentia “perdida”, na forma linear e cronológica da organização do livro em que os 

personagens eram citados. Foi preciso inventar uma forma de ter acesso simultâneo a 

todos os personagens e acontecimentos da história, para assim poder conectá-los aos 

conceitos que pretendíamos estudar e analisar. 

Com as folhas soltas, fora das amarras e do empilhamento do caderno, comecei 

uma lista, ordenando os capítulos e os personagens que apareciam em cada capítulo e em 

cada livro. Dividi a folha ao meio, fazendo duas listas, a lista da esquerda com o livro 

“Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, e a lista da direita com o livro “Através do 

Espelho e o que Alice encontrou por lá”.  

A visualização das listas no mural ampliou a percepção de vários aspectos, como 

a ordem dos capítulos nos dois livros, que por sinal e engenhosidade de Carroll, são 12 

nos dois livros, os personagens que aparecem em cada capítulo, ou acontecimento da 

história, é possível perceber a quantidade de personagens criada para as duas histórias, 

que renderiam análises individuais que extrapolam nosso tempo e espaço de pesquisa 

nesse trabalho. Uma observação importante sobre os personagens, é que o Chapeleiro é o 

único que aparece com Alice no segundo livro. 

Também foi possível perceber, ao colocar a lista lado a lado, que Carroll faz um 

espelhamento das histórias, o primeiro livro se passa no País das Maravilhas, na 

primavera, com uma entrada subterrânea, a toca do coelho, e a visão de mundo é invertida 

de forma vertical, de “cima para baixo”. No segundo livro, a história se passa Através do 

Espelho, onde a entrada é o próprio espelho em que Alice atravessa, a visão de mundo é 

invertida de forma horizontal, “espelhada”. Alice pode ver do outro lado do espelho a sala 

em que estava, os móveis e objetos que estão do lado de dentro do espelho, estão nas 
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posições invertidas, se originalmente estavam no lado direito, ao atravessar o espelho eles 

estão posicionados do lado esquerdo da sala.  

Este mural se comporta como uma espécie de mural-mapa, onde os conceitos 

foram escritos ao longo do processo da pesquisa. Ao registrar as ideias e reflexões 

sobrepostas nas beiradas das páginas, linhas, setas, rasuras, a visualização da imagem 

produzida se assemelhou a de um “mapa-conceitual”, que por sua vez se revelou muito 

útil na elaboração do texto, fazendo dele um texto aberto, todo exposto, disposto em um 

espaço liso, sem hierarquias, em oposição as páginas sobrepostas de um caderno, em que 

só se pode ver uma página por vez. 

 
A cartografia faz recortes em determinado espaço ou em determinado 

tempo, povoa de muitos modos com sujeitos e objetos e a eles confere um 

ritmo. As coisas ganham tons, intensidades, luzes, cores, temperatura, 

volume. A cartografia torna-se a própria expressão do percurso: mapas, 

danças, desenhos. Percurso que nunca é dado, seja por sucessões estáticas, 

por fases pré-fixadas ou por palavras de ordem. Um exercício de dispor o 

trabalho de pesquisa como uma operação de invenção da vida, de 

virtualização da existência, de potenciação do estar no mundo da educação, 

transfiguração das coisas, das palavras, dos territórios educacionais. 

(OLIVEIRA e PARAÍSO, 2012, p.166). 

 

Esta forma encontrada de abrir as páginas fez brotar a ideia de expor com imagens 

parte do processo de construção dos dados da pesquisa, ou seja, “um exercício de dispor 

o trabalho de pesquisa como uma operação de invenção da vida” (Oliveira e Paraíso, 

2012, p.166). 

A figura 9, expressa um dos muitos momentos de análise das imagens dos livros. 

Inicialmente, observei cada livro individualmente, percebendo que as imagens em suas 

páginas inteiras ou integradas ao texto, quando observadas de forma individual, nos 

permite atentar aos detalhes que cada uma apresenta. Em uma delas, por exemplo, 

podemos ver surgir uma faixa branca que indica o sorriso do gato, enquanto outras tem 

mais elementos como a cor da página, e desse modo a imagem acaba por se inserir no 

texto do livro. Nesta foto, buscamos expressar o momento de comparação das imagens. 

Como entender que várias imagens de diferentes técnicas e abordagens tratem da mesma 

passagem da história?  

A ideia de colocar os livros com as imagens lado a lado, meio sobrepostas, acabou 

por criar uma nova e maior imagem-das-imagens, que permitiu ampliar a perspectiva de 

observação e compreensão. Essa visão panorâmica nos permite entender o que cada autor-

ilustrador usou para expressar sua imagem, com técnicas que variam do clássico ao 
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abstrato. Além disso, podemos também perceber detalhes sobre as escolhas editoriais que 

foram pensadas em relação aos diferentes ilustradores, com diferentes tamanhos, texturas 

e gramaturas do papel, fontes tipográficas, etc. 

 

 

Figura 9: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

  

Seguindo a ideia do mural, podemos trabalhar na pesquisa de uma forma mais 

aberta, menos organizada, esta imagem expressa um dos momentos de análise, a criação 

da imagem foi um dos resultados do processo da análise das imagens dos livros. Primeiro 

foram observadas as imagens em seus livros individualmente, o que vemos em cada 
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imagem? Temos as ilustrações de Tenniel, em preto e branco no livro original, e colorida, 

criada para o livro que Carroll reescreveu a História de Alice para crianças menores de 

cinco anos. Temos duas imagens criadas por Zerbini (2009) para as edições do livro feita 

pela editora Cosac Naify, e a ilustração de Peliano (2015) para a edição comemorativa 

dos 150 anos da história, publicada pela editora Zahar.  

Nas análises individuais das imagens podemos observar detalhes como o 

posicionamento na página, o materiais e cores usados pelos artistas, inicialmente essa 

analise estava satisfazendo aos objetivos, porém, durante o processo percebi que havia 

colocado os livros lado a lado, com as páginas abertas das imagens, e que, essa nova 

visualização das imagens era também potente para o trabalho. Uma das potências 

descobertas foi a possibilidade de fotografar esses livros dispostos de forma desordenada, 

abertos com as mesmas passagens da história- no caso o momento do encontro com o 

gato. Essa imagem criada na fotografia nos ajuda a descrever o processo, passou a ser 

uma porta-voz para nossa escrita, pois, em alguns momentos, assumimos que as palavras 

ou a falta delas, poderiam não expressar o que com temos as imagens. 

 

Figura 10: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

 Na figura 10, temos o varal com livros e cartas de baralho, além de sobrepor e 

colocar lado a lado os livros, considerei também as observações das imagens impressas 

nos livros. E como a metodologia da cartografia propõe o desprendimento de um caminho 

pré-determinado, além de uma implicação do cartógrafo no processo, ou seja, um 

envolvimento com a pesquisa a ponto de se sujar com ela (Costa, 2014, p.71), sentimos a 
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necessidade de explorar outras formas de fazer-entender a pesquisa. Esta imagem do varal 

foi uma forma de concretizar essa expressão. Como entender os conceitos de rizoma a 

fim de criar conexões? É como se, em alguns momentos a pesquisa se fizesse “sem-

sentido”, e fosse preciso encontrar algum sentido para continuar o caminho, criando, 

assim, o próprio caminho. 

 Essa imagem do varal de prendedores segurando livros e cartas do baralho 

expressa as conexões que foram feitas na pesquisa. Inventar uma aprendizagem pode nos 

proporcionar a invenção de maneiras de contar com os conceitos. Fazer um rizoma em “3 

dimensões” (o varal) levou a criação de sentido para a pesquisa, com a possibilidade de 

experiências com imagens e também com objetos. Não apenas mais imagens planas em 

folhas de livros, afinal.  

 A imagem do mural e dos livros abertos, mudaram a perspectiva de olhar para as 

imagens, mas eu ainda sentia necessidade de expressar as conexões com os conceitos de 

rizoma. Ao conectar o livro da história de Alice com um dos livros estudados para a 

pesquisa, consegui uma visualização em três dimensões. Embora a ideia de rizoma seja 

contrária a criação de aprofundamentos (como raízes pivotantes), a necessidade de uma 

leve profundidade no entendimento dos conceitos se faz pertinente. As conexões feitas 

com os pregadores do varal seguram provisoriamente os livros e cartas, porém, permitem 

que seja possível soltá-los na medida em que isso for necessário. Essa imagem é alusiva 

ao entendimento dos conceitos na pesquisa cartográfica, contexto em que podemos 

escolher caminhos menos ortodoxos. Ainda assim, em certa medida, permanece a 

necessidade de nos conectarmos tanto com autores que estudam a história de Alice, 

quanto também à autores que estudam a produção de imagens. 

 Para nosso estudo, os livros passaram a ser vistos não apenas como portadores de 

textos e imagens através de suas páginas, mas passaram a ser eles próprios dotados de 

potências. Na pesquisa cartográfica, o próprio objeto livro passou a ser visto como 

imagem também: 
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Figura 11: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

 Nesta figura 11, temos a fotografia de algumas edições do livro com as histórias 

de Alice. Desde sua primeira publicação, esta história já foi reescrita e publicada em 

diversos países do mundo, sendo uma das obras de literatura mais publicada. Estas são 

algumas edições que foram adquiridas por mim, durante esse tempo de pesquisa, desde a 

graduação, até agora no mestrado. 
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 Diante da perspectiva incontável de publicações desta obra, podemos ver com 

esses poucos exemplares a diversidade a que esta obra se permite. O primeiro livro, 

“Aventuras de Alice no País das Maravilhas” é o mais divulgado e tem mais publicações 

que o segundo “Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá”, nesta nossa pequena 

coleção, temos os dois livros com as duas histórias, que foram publicados pelas editoras 

Cosac Naify e Zahar. Um dos livros da Editora Zahar (2002) é uma das referências 

importantes para esta pesquisa, é uma das publicações com informações mais completas 

sobre a história de Alice. Esta edição, conta com os dois livros da história, bem como um 

capítulo pouco conhecido que seria incluído no segundo livro, e esta edição é importante, 

não só para leitores mas para pesquisadores da obra de Alice, pois foi incluído neste livro, 

as notas de Martin Gardner, um dos grandes estudiosos da obra de Carroll. 

 A parte artística que é potencializada por esta obra é vista na variedade de 

desenhos das capas nesta fotografia. Temos uma capa com desenhos de carta de baralho, 

onde uma dela é como uma janela que se vê o rosto de Alice na segunda página do livro, 

e nesta imagem, vemos a luz passar por esta janela. Essa janela na capa pode nos levar a 

pensar as aberturas que esta obra nos oferece, podemos ilustrá-la de diferentes formas, 

fazer relações com diversas áreas, literatura, educação, psicologia, artes, matemática, 

geografia, política, entre outras.  

 Temos também uma edição em quadrinhos com um estilo mangá, no livro de capa 

mais acinzentada, outra edição na capa com bolinhas, com imagens que não remetem 

tanto as originais de Tenniel, se aproximando mais de imagens abstratas ou surrealistas, 

próprias da criação da artista Yayoi Kusama(2014), temos também uma edição criada 

pelo cartunista Ziraldo(2016), que reescreveu e ilustrou a história de Alice em um livro 

dedicado para meninas. 

 Nas fotos dos livros sobrepostos e posicionados lado a lado (figura 9), podemos 

ver as imagens em suas páginas e também as margens dos livros, observando, portanto, o 

que está além dos livros e de suas fronteiras. Afinal, ao cartógrafo, resta se encontrar 

poroso às microssensibilidades localizadas nas zonas fronteiriças. Para Costa, é quando 

as fronteiras se tornam desguarnecidas que uma cartografia de fato é traçada. Diferente 

de uma pesquisa tradicional, onde tradicionalmente lidamos com o que entendemos ser 

dados, resultados e conclusões, elementos que, apesar de tudo, parecem nunca ser 

adequados para o mundo e a vida (Costa, 2014, p. 67). 

https://www.google.com.br/search?q=yayoi+kusama&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjtjJP3sbvgAhV4HbkGHXSlC_gQkeECCCkoAA
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Nosso mote foi buscar por mais porosidade, pela abertura ao que vai acontecer, 

ao que pode acontecer, considerando que se trata de uma pesquisa não só com imagens, 

mas também aberta ao trabalho com literatura:  

 

É preciso que o próprio cartógrafo esteja em movimento, afetando e sendo 

afetado por aquilo que cartografa. O cartógrafo cartografa sempre o 

processo, nunca o fim. Até porque o fim nunca é na realidade o fim. O que 

chamamos de final é sempre um fim para algo que continua de uma outra 

forma. Se não conseguimos enxergar movimento é porque alguma coisa 

está impedindo, e lançar o olhar para isso também é função do cartografo. 

A cartografia é, desde o começo, puro movimento e variação contínua. 

(COSTA, 2014, p.69). 

 

Junto com a pesquisa em si, houve também da nossa parte uma abertura para a 

ordem dos afetos, buscando refletir sobre como a cartografia afeta ao pesquisador, quais 

os sentidos ativados nesse processo, e qual a direção que nosso esforço e nosso afeto 

apontam como sendo o caminho a seguir: 

 

A cartografia, da forma como aqui compreendemos, foi formulada pelos 

filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Em uma varredura nos 

cinco volumes que compõem a edição brasileira de Mil Platôs: capitalismos 

e esquizofrenia, publicado pelos autores em 1980, percebemos o quanto a 

cartografia – também chamada de esquizoanálise, pragmática e 

micropolítica – pode se apresentar enquanto uma prática singular de 

pesquisa e de análise. O conceito, inicialmente retirado da geografia, é 

transposto para os campos da filosofia, política e subjetividade. O que os 

filósofos querem é pensar a realidade através de outros dispositivos que não 

os apresentados tradicionalmente pelos discursos científicos, valorizando 

aquilo que se passa nos intervalos e interstícios, entendendo-os como 

potencialmente formados e criadores de realidade. Sobre isso, Boaventura 

dos Santos (2002, p.48) nos adverte: “cada método é uma linguagem, e a 

realidade responde na língua em que foi perguntada”. Se formos entender 

a cartografia enquanto metodologia, precisamos pensar nas perguntas que 

ela pode nos ajudar a oferecer. Ao invés de perguntar pela essência das 

coisas, o cartógrafo pergunta pelo seu encontro com as coisas durante sua 

pesquisa. No lugar de o que é isto que vejo? (Pergunta que remete ao mundo 

das essências), um como eu estou compondo com isto que vejo? Este 

segundo tipo de pergunta nos direciona ao processo, entendendo o 

cartógrafo enquanto criador de realidade, um compositor, aquele que 

com/põe na medida em que cartografa. (COSTA, 2014, p.69). 

 

Consideramos, portanto, que dispositivos como o da cartografia são diferentes dos 

tradicionais, e seu método se pauta pela necessidade e vontade de criar, de se permitir ser 

poroso, e se abrir para a potência de criar. O processo é parte fundamental da cartografia, 

uma vez que ela nunca se propõe como acabada, mas permanece em processo, aberta, 

porosa, com buracos, criando a si mesma no “durante”, pois nem mesmo o caminho pelo 

qual ela passa está previamente determinado. O caminho é traçado na medida que o 

percorremos, através de linhas, poros, buracos, e até mesmo tocas de coelho.   
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CAPÍTULO 3 

 

ENTRE A INVENTIVIDADE E O CLICHÊ 

 

Nesse capítulo, abordaremos algumas reinvenções da figura de Alice em diversas 

mídias. Afinal, os dois livros com Alice se difundiram e multiplicaram em diversas obras 

de arte, sejam peças de teatro, musicais, e filmes, além de inspirar artistas como o pintor 

Salvador Dali ou ao músico John Lennon e sua antiga banda The Beatles.  

Nosso intuito em trazer essas outras “versões” de Alice é o de fazer um tipo de 

“inventário” crítico, uma cartografia de derivações da obra. Em parte, há o objetivo de 

listar algumas importantes releituras da história de Lewis Carroll. Contudo, queremos 

destacar algumas dessas versões, analisá-las, buscando até mesmo aprender com elas: na 

medida do possível, intentamos, portanto, mapear como alguns desses artistas 

conseguiram reinventar o caráter inventivo da obra original. 

Para nós, que queremos investigar Alice à luz da educação, nos perguntamos: será 

que as mais canônicas versões da obra de Carroll se alinham com o caráter inventivo que 

se esperaria?  

Através das teorias e reflexões que trazemos, nosso intuito é entender alguns dos 

procedimentos que fazem Alice frequentemente voltar a viver e reviver, mesmo décadas 

depois de sua Era Vitoriana de origem. E, a partir de tais releituras, refletir sobre potências 

que decorrem desses tantos processos de reescrita.  

 

3.1. Desdobramentos de Alice no cinema. 

Se algumas versões de Alice são mais alternativas, desconstruindo bastante a 

narrativa original, outras tentam acrescentar camadas e nuances à obra idealizada por 

Carroll, tornando-se tão canônicas à ponto de até mesmo representar, para a maioria das 

pessoas, o que mais se aproximaria de “versões definitivas” da obra.  

Talvez a principal dessas versões mais populares seja a que foi feita pelos estúdios 

Disney em 1951. Foi quando “Alice no País das Maravilhas” se transformou em um filme 

de animação, e cujo sucesso fez com que não poucas pessoas acreditassem que Alice e 
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suas aventuras nasceram primeiro no cinema, tamanha a circulação dessa animação. A 

influência do filme de animação se tornou uma referência obrigatória na história de Alice, 

praticamente reinventando esteticamente a história da menininha que passeia por um 

universo nonsense.  

Recentemente o interesse pela história foi renovado, com novas produções feitas 

também pelos Estúdios Disney: os filmes “Alice no país das maravilhas” (2010), e sua 

continuação: “Alice através do espelho” (2016). Nestes filmes o enredo também foi 

adaptado de acordo com as necessidades (mais mercadológicas que estéticas sensoriais) 

das novas produções, mas mantendo as referências e personagens do conto literário, como 

o Coelho Branco e o Chapeleiro Louco. 

As duas franquias citadas acima (um filme de animação e dois filmes com atores, 

todos dos estúdios a Disney) são as mais conhecidas, e, para muitas pessoas, são as únicas 

adaptações cinematográficas de Alice. Contudo, a indústria cinematográfica já sediou um 

número muito mais expressivo de versões da história de Carroll. É possível pensar que 

quase toda inovação tecnológica do meio cinematográfico era acompanhada de uma nova 

versão de Alice – como se, em alguma medida, o caráter inventivo e a potencialidade da 

expressão visual da obra fossem extremamente adequadas para o experimentalismo de 

recursos e efeitos cinematográficos inovadores.  

A primeira é de 1903, dirigida por Cecil Hepworth e Percy Stow, quando o cinema 

era ainda uma arte recente (a sétima arte tinha apenas oito anos de existência desde então). 

Edwin Porter dirige outra adaptação da história em 1910, ambas (essa e a primeira) são 

mudas. No centenário do nascimento de Carroll, em 1931, é produzida a primeira 

adaptação com som, dirigida por Bud Pollard. Apenas dois anos depois, em 1933, a 

Paramount Pictures fez outra adaptação, considerada bem fiel às ilustrações de John 

Tenniel (Dossena, 2015).  

Em 1949, uma adaptação francesa chamada “Alice au pays des merveilles”, de 

Lou Bunin, ambicionava tornar-se um sucesso da época, mas acabou sendo ofuscada pela 

adaptação da Disney que sairia pouco depois. Em 1966, três adaptações de Alice foram 

lançadas: uma animação americana, outra dos estúdios Hanna Barbera feita para a TV, e 

um filme britânico (dirigido por Jonathan Miller). Outra produção britânica de destaque 

foi feita em 1972, que envolvia um musical baseado em Alice. Dez anos depois, a atriz 

Meryl Streep protagonizou outro musical baseado na obra de Carroll, que foi dirigido por 

Emile Ardolino e exibido na NBC. Um ano depois, mais um musical em cima da obra 
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seria feito, mas dessa vez como peça da Broadway. Mesmo ano em que saía uma série 

japonesa de Alice, dirigida por Shigeo Koshi e Taku Sugiyama. Outras séries viriam a ser 

feitas em 1985, 1991, e 2009. Adaptações para o cinema foram feitas em 1999, 2008, 

2010 e 2016 (Dossena, 2015).  

Uma obra cinematográfica que costuma aparecer em compilações de filmes 

relacionados ao universo de Alice é Alice nas Cidades, dirigido pelo cineasta alemão Wim 

Wenders e lançado em 17 de maio de 1974. Apesar de seu nome remeter à personagem 

de Carroll (e da personagem do filme de Wenders ser uma criança de cabelos loiros), a 

trama não guarda muitas semelhanças com nenhum dos dois livros sobre Alice escritos 

por Carroll. 

Há também algumas adaptações cinematográficas meio que controversas, e, 

porque não dizer, inventivas. A mais expressiva delas talvez seja o filme tcheco Neco z 

Alenky, dirigido por Jan Svankmajer em 1988. O fato de ter se baseado na tecnologia de 

animação conhecida como stop motion fez com que a obra chamasse a atenção na época; 

contudo, sua expressão sombria e perturbadora acabou por não se mostrar muito atraente 

comercialmente (o que não impediu o filme de se tornar uma versão cult). Mais adiante, 

retomaremos a discussão sobre essa versão em especial.  

Citamos outras duas versões cinematográficas que também quebram bastante com 

os clichês a respeito de Alice. Uma delas é o filme Black Moon, dirigido por Louis Malle 

em 1975. Essa obra não é nomeada oficialmente como uma adaptação de Alice, mas a 

trama cuja personagem feminina encontra uma casa cheia de personagens bizarros e 

situações oníricas já foi muitas vezes comparada com os livros de Carroll.  

 

3.2. Adaptações literárias 

No plano literário, temos várias outras obras que, apesar de se apropriar dos 

personagens e de nuances do enredo das obras de Carroll, são praticamente novas obras, 

sem vínculos com os livros originais. Como, por exemplo, a trilogia de romances de 

fantasia escritos pelo americano Frank Beddor chamados The Looking Glass Wars, muito 

criticadas por seu excesso de violência. Outra adaptação controversa está em Insanity 

Series, de Cameron Jace, em que Alice Wonder é uma paciente de asilo que matou a todos 

os colegas de sua classe na escola. Em Splintered Trilogy, de A.G.Howard, Alice também 

é interna de uma instituição (um hospital psiquiátrico), onde ouve sussurros de insetos e 
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flores. A situação de prisão institucional se repete em Alice, de Christina Henry, quando 

uma mulher (Alice) foge de um hospital em chamas, disposta a encontrar a verdade sobre 

sua prisão naquele lugar. Em The White Rabbit Chronicles, de Gena Showalter, Alice tem 

que derrotar zumbis e mortos-vivos para vingar sua família. Em Her Mad Hatter, de 

Marie Hall, Alice trabalha em uma lanchonete, e por intervenção de uma fada madrinha, 

vai parar no País das Maravilhas, porém já como adulta.  

Essas são algumas das adaptações literárias se, por um lado, a maior parte delas 

parece romper com muito do que foi idealizado por Carroll (algo que, a princípio, 

denotaria certa inventividade), por outro lado assumem direcionamentos que se afastam 

bastante dos pressupostos dos livros originais. Com exceção de algumas reminiscências 

que aludem à nomes de personagens ou alguns elementos da trama, tratam-se de histórias 

bem diferentes das obras originais de Alice. Por tudo isso, as citamos aqui mais com o 

objetivo de fazer um pequeno e despretensioso inventário, de obras que de alguma forma 

tiveram uma inspiração direta ou indireta na obra de Alice escrita por Carroll.  

 

3.3. Adaptações musicais 

Também no universo da música popular podemos encontrar reverberações de 

Alice. Para além da curiosidade do ex-beatle Ringo Starr interpretar o personagem Mock 

Turtle no filme: Alice in Wonderland and Through the Looking Glass (1985), sua antiga 

banda produziu pelo menos uma de suas famosas canções baseando-se fortemente na obra 

de Lewis Carroll. No famoso disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (de 1967, tido 

em rankings como os das publicações Rolling Stone e The New York Times como o “maior 

disco de todos tempos”), a canção “Lucy In The Sky With Diamonds” é inspirada na 

história de Alice. O trecho abaixo aborda como John Lennon, compositor da música, foi 

fortemente inspirado por Lewis Carroll:  

 
John afirmou que as imagens de alucinações na canção tinham sido 

inspiradas pelo capítulo “Lã e Água” de Através do Espelho, de Lewis 

Carroll, em que Alice é levada rio abaixo em um barco a remo pela Rainha, 

que de repente se transforma em um carneiro. Alice no País das Maravilhas 

e Através do Espelho eram dois dos livros preferidos de John quando 

criança. Em uma entrevista de 1965, ele afirmou que quando criança os 

relia uma vez por ano. Em outro momento, ele declarou que, em parte, foi 

graças à leitura que ele percebeu que as imagens em sua cabeça não eram 

sintomas de insanidade. “Surrealismo para mim é realidade”, ele afirmou. 

“A visão psicodélica é realidade para mim e sempre foi” (TURNER, 2009, 

p. 194-195).  
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Vale citar também que, na capa do icônico disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 

Band (1967), ao lado de muitos outros que inspiraram e eram admirados pelo grupo, 

encontramos o rosto de Carroll, usando uma gravata borboleta, ele está acima da mulher 

vestida de amarelo, com um lenço azul, no canto direito da imagem. 

 

 

Figura 12: Fonte: http://www.collectorsroom.com.br/2015/01/a-historia-por-tras-da-capa-de-sgt.html 

  

A “releitura” dos Beatles guarda certa ressonância do filme de animação feito pela 

Disney em 1951, no que concerne à sua explosão de cores e a seu caráter que alguns 

críticos chamaram de “psicodélico”, aludindo à uma estética e visão de mundo muito 

popular nos anos da Contracultura. Mas seria injusto dizer que John Lennon, autor da 

música, se inspirou diretamente no filme da Disney. Na verdade, como destacamos na 

entrevista supracitada, o músico era um grande fã da obra de Carroll, e enxergou na escrita 

delirante do autor uma semelhança com a liberdade sensorial e simbólica da estética 

psicodélica. 

http://www.collectorsroom.com.br/2015/01/a-historia-por-tras-da-capa-de-sgt.html
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No mesmo ano do disco Sgt. Peppers, 1967, John Lennon lançou a música “I Am 

the Walrus”, uma das canções que compunham a trilha sonora do filme Magical Mystery 

Tour, também dirigido e produzido pelos próprios Beatles. Tanto a letra da música quanto 

as cenas do filme em que tocavam “I Am The Walrus” chamaram a atenção de muitas 

pessoas pelas relações possíveis com algumas cenas dos livros de Carroll. 

 

 

Figura 13: Cena do filme “Magical Mystery Tour”, dos Beatles, em que toca a canção “I Am the Walrus”. Os 

quatro Beatles aparecem vestidos como personagens típicos do livro “Alice no País das Maravilhas”. Essa imagem 

seria aproveitada na capa do disco e do filme “Magical Mystery Tour”. 

 

Em uma entrevista que John Lennon deu para a revista Playboy (concedida dois 

meses antes de sua morte, em setembro de 1980, e publicada apenas em janeiro do ano 

seguinte, 1981), ele revelou que a inspiração de “I Am the Walrus” veio dos personagens 

da Morsa e do Carpinteiro em “Alice no País das Maravilhas”: 

 
(I Am The Walrus) veio de" A Morsa e o Carpinteiro " em " Alice no País 

das Maravilhas". Para mim, era um belo poema. Nunca me ocorreu que 

Lewis Carroll estivesse comentando sobre o sistema capitalista e social. 

Nunca me importei com o que ele realmente estivesse querendo dizer, da 

mesma maneira que as pessoas estão fazendo com o trabalho dos Beatles. 

Mais tarde, voltei e olhei para ele e percebi que a Morsa era o cara mal na 

história e o carpinteiro era o cara legal. Eu pensei, “oh, merda, eu escolhi o 

cara errado”. Eu deveria ter dito: "Eu sou o carpinteiro." Mas isso não teria 

sido a mesma coisa, seria? (Cantando) "Eu sou o carpinteiro ..."2 

(LENNON. Apud: HAIGHA, 2016. Tradução nossa). 

                                                 

2  Trecho original extraído do site Alice in Everywhere: “It’s from ‘The Walrus and the 

Carpenter.’ ‘Alice in Wonderland.’ To me, it was a beautiful poem. It never dawned on me that Lewis 

Carroll was commenting on the capitalist and social system. I never went into that bit about what he 

really meant, like people are doing with the Beatles’ work. Later, I went back and looked at it and 
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Diferente das releituras tradicionais de Alice, cuja intenção em revisitar a obra 

obedece a critérios mais pautados por interesses mercadológicos, John Lennon assume 

que sua inspiração partiu da admiração que nutria pela escrita e obra de Lewis Carroll. A 

própria feitura de “I Am the Walrus” tinha a ver com a crítica ao capitalismo naquele 

específico trecho de “Alice no País das Maravilhas”.  

Intenções à parte, o fato é que as produções dos Beatles feitas em 1967 tornaram-

se extremamente marcantes na cultura popular moderna (como dissemos acima, o disco 

Sgt. Peppers é constantemente citado como o mais emblemático da história da música 

popular). Prova disso está em um dos livros mais vendidos sobre os Beatles, chamado 

Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band: um ano na vida dos Beatles e amigos”, de Clinton 

Heylin, que analisa todos os eventos vividos pelos Beatles naquele ano em especial 

(quando foram produzidas as canções “Lucy in the Sky with Diamonds” e “I Am the 

Walrus”). Assim, mesmo que Lennon quisesse evidenciar uma intenção anticapitalista 

em sua releitura, o resultado é que, na prática, ele e os Beatles acabariam criando um novo 

marco simbólico que seria constantemente reapropriado pela cultura de massa em um 

contexto consumista. 

No Brasil, por exemplo, a associação entre a iconografia dos Beatles nas 

produções de 1967 e o vínculo com Lewis Carroll pode ser notado em um espetáculo 

produzido pela banda mineira Pato Fu e o grupo mineiro Giramundo em 2016, chamado 

Alice Live. Já no cartaz principal de divulgação do show (reproduzido abaixo a partir de 

uma foto tirada por nós), é possível perceber a semelhança com as imagens de Sgt Peppers 

e Magical Mystery Tour. 

Na apresentação, enquanto os membros do Pato Fu narravam e tocavam suas 

composições, o grupo Giramundo manipulava bonecos de marionetes criados por eles. O 

termo “live”, mantido em sua grafia inglesa, pode aludir tanto ao fato de ser um espetáculo 

feito ao vivo (ressaltando, portanto, seu aspecto performático) quanto declarar que a 

simbologia em torno da personagem Alice e da história de Carroll estão vivas, e que ainda 

possuem relevância para os consumidores culturais do século XXI.  

                                                 

realized that the walrus was the bad guy in the story and the carpenter was the good guy. I thought, 

Oh, shit, I picked the wrong guy.** I should have said, ‘I am the carpenter.’ But that wouldn’t have 

been the same, would it? (singing) ‘I am the carpenter….'” 
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Figura 14: Cartaz de divulgação. Fonte: arquivo pessoal. 

 

 Ao citarmos os Beatles, percebemos que Alice Live não remete apenas à obra 

original de Carroll, se propondo também a reler até mesmo outras releituras da obra. 

Estamos aqui diante da noção de Pathosformeln proposta por Aby Warburg, em que a 

repetição de motivos imagéticos ao longo do tempo envolveria um processo de 

transmissão cultural, uma espécie de devir histórico. Movido, a princípio, por afetos 

(pathos), artistas seriam capazes de atualizar e recriar imagens e expressões de outros 

momentos históricos.  

 O próprio nome da obra, Alice Live, nos remete a outro conceito de Warburg: 

Nachlaben. O antropólogo cunhou esse conceito quando analisou uma espécie de “vida 

póstuma” do paganismo na cultura europeia cristã. A sobrevivência da Antiguidade 

(Nachlaben der Antik) era pensada por Warburg como uma oposição entre as 

Pathosformeln do período clássico (com toda a sua carga orgiática) e a moral cristã que 

ainda prevalecia na época do Renascimento (WARBURG, 1996, p. 247-272). 

 Ainda que o contexto histórico tratado por Warburg seja distinto do que agora 

analisamos, seu aparato conceitual ainda parece oportuno para a reflexão que nos 

interessa. Temos aqui a “vida póstuma” de uma obra que foi pensada originalmente como 
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crítica da moral vitoriana, e que, através de tantas releituras e atualizações, acaba por se 

tornar relevante para consumidores modernos. De acordo com John Ulhoa, guitarrista do 

Pato Fu, “Eu consigo me lembrar de muitas coisas relacionadas a Alice no País das 

Maravilhas. (...) Alice, para mim, tem aquilo que as peças, filmes e livros buscam: a 

aceitação universal. Quando um adulto leva uma criança para assistir, ambos gostam, mas 

de modos diferentes” (Medeiros, 2016). 

 O esforço de dar nova vida à obra de Carroll também pode ser notado na própria 

configuração da releitura do Pato Fu e Giramundo, na maneira como foi idealizada e 

montada. Além dos aspectos simbólicos, é importante mencionar o teatro de marionetes, 

que, ao lado da música ao vivo, compõem a cenografia do espetáculo. Lembremos que, 

antes de materializar suas ideias através do suporte literário, Charles Dodgson já tinha 

“ensaiado” sua feição “carrolliana” nas brincadeiras que realizava para diversas crianças, 

e, entre essas práticas, estava o teatro de marionetes: 

 
Assim como o dinamarquês Hans Cristian Andersen, Charles Dogdson 

tinha uma personalidade sensível e gostava de brincar sozinho, inventando 

histórias com marionetes. Também adorava fazer truques de mágicas para 

crianças menores (CANTON, 2010, p.11). 

 

Deleuze e Guattari também nos falam dos fios da marionete como elementos 

constitutivos da trama, do rizoma, da multiplicidade. 

  
Fios da marionete, considerados como rizoma ou multiplicidade, não 

remetem à vontade suposta una de um artista ou de um operador, mas à 

multiplicidade das fibras nervosas que formam por sua vez uma outra 

marionete seguindo outras dimensões conectadas às primeiras. "Os fios ou 

as hastes que movem as marionetes — chamemo-los a trama. Poder-se-ia 

objetar que sua multiplicidade reside na pessoa do ator que a projeta no 

texto. Seja, nas suas fibras nervosas formam por sua vez uma trama. E eles 

mergulham através de uma massa cinza, a grade, até o indiferenciado... 

(DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.15). 

 

Nesta peça de teatro com marionetes, a trama múltipla revela vários pontos 

interligados formando um rizoma: É como se Alice seguisse viva em outras dimensões, 

se desprendendo dos conjuntos que lhe servem de modelos, e criando assim novas 

conexões e potências: 

 
A potência. — Suponhamos que a axiomática desprenda necessariamente 

uma potência superior àquela que ela trata, ou seja, aquela dos conjuntos 

que lhe servem de modelos. É como uma potência do contínuo, ligada à 

axiomática e que, contudo, a excede. Reconhecemos essa potência 

imediatamente como potência de destruição, de guerra, encarnada em 
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complexos tecnológicos militares, industriais e financeiros, em 

continuidade uns com os outros (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.148). 

  

3.4. A Identidade no mundo onírico 

 

A partir do momento em que nos propomos a pesquisar e efetuar releituras da obra 

de Lewis Carroll envolvendo sua personagem Alice, foi importante repassar algumas das 

versões dessa obra ao longo de mais de 100 anos de história. Como vimos acima, as 

versões obedeciam a diferentes critérios, e é possível notar todo tipo de resultado estético: 

em umas, há uma referência às imagens idealizadas por Carroll e John Tenniel; em outras, 

há uma reinvenção simbólica, mas que não necessariamente implica sempre em 

resultados que possamos chamar de “inventivos”. 

Gostaríamos de destacar aqui algumas releituras específicas, que lidem com o grau 

de inventividade que interessa no presente estudo. Versões que tragam os 

questionamentos necessários no trânsito entre literatura e educação, que mantenham a 

potência revolucionária da obra original, que não se conformem com regras e 

normatividades capazes de engessar o fluxo de aprendizado e de apreensão do mundo. 

“Quem é você”? Trata-se de uma pergunta fundamental, universal, que se faz no 

intuito de descobrir um nome, uma personalidade, uma identidade, etc. No livro de Lewis 

Carroll, a Lagarta pergunta à Alice quem ela é, e a menina, que já havia passado por 

algumas transformações importantes (externas e internas), começa a duvidar e não saber 

mais nem mesmo quem era. Sua identidade, outrora muito bem definida, começa a 

parecer fluida, instável.  

Pensando com a Lagarta e seu questionamento, trazemos aqui outra questão: em 

que medida as releituras de Alice problematizam a questão da identidade fixa e imutável? 

Em que medida as obras, por mais bem intencionadas que sejam, não acabam por se 

tornar, elas mesmas, identidades cristalizadas de novas Alices? Quais as implicações de 

uma obra derivada que se torna canônica (como a animação da Disney de 1951) a ponto 

dela própria simbolizar uma referência quase que inescapável? Talvez as respostas dessas 

perguntas possam nos levar para releituras de Alice que consigam agregar, em termos 

simbólicos ou discursivos, questionamentos tão profundos quanto os que foram feitos por 

Carroll em plena Era Vitoriana. 
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Comecemos a pensar sobre a ideia da identidade da personagem e da obra. Dentre 

os pensadores que podem nos auxiliar no entendimento da noção de identidade, 

mencionamos aqui Stuart Hall, que situa a crise das identidades a partir da queda do 

sujeito do Iluminismo, dotado de razão e que ainda encontra valores centrais nos quais se 

amparar. Na era moderna, que começa a se constituir como tal na mesma época em que 

Lewis Carroll escreve a primeira versão de Alice, temos o que Hall chama de sujeito 

sociológico, cuja identidade começa a ser problematizada a partir de suas relações com 

outras pessoas, ou seja, com o processo de alteridade que se intensifica na era moderna. 

Por fim, a contemporaneidade se torna pautada pelo sujeito pós-moderno, que não possui 

uma identidade fixa (HALL, 2006).   

Essa impossibilidade do sujeito pós-moderno em assumir uma identidade unívoca 

não seria propriamente uma escolha, mas uma condição imposta pelo atual contexto. Esse 

mesmo momento histórico, que teóricos como Stuart Hall ou Homi Bhabha chamavam 

de “pos-modernidade”, era denominada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman como 

“modernidade líquida”, termo que aludia ao aspecto líquido e fluído das instituições e dos 

discursos contemporâneos. Para ele, a liquidez é representada através da impossibilidade 

de se elencar um eixo central, um discurso soberano, de onde se irradiaria o fluxo de 

poder na era pós-moderna (Bauman, 2005).  

Na citação abaixo, Bauman tece suas considerações a partir de uma pergunta 

semelhante à da Lagarta (“quem sou eu?” no lugar de “quem é você?”), considerando que 

a fragmentação das relações humanas significariam um grave efeito colateral no tecido 

social. Diferente da perspectiva proposta por Carroll no plano literário, onde a 

desconstrução da identidade poderia ser libertadora e positiva, a repulsa do sujeito pós-

moderno por laços duradouros a qual Bauman se refere seria, na verdade, fruto do medo, 

da sensação de perigo, e de diversas paranoias: 

 
Os golpes atingem diretamente no coração o modo humano de “estar no 

mundo”. Afinal de contas, a essência da identidade – a resposta à pergunta 

“Quem sou eu?” e, mais importante ainda, a permanente credibilidade da 

resposta que possa ser dada, qualquer que seja – não pode ser constituída 

senão por referência aos vínculos que conectam o eu a outras pessoas e ao 

pressuposto de que tais vínculos são fidedignos e gozam de estabilidade 

com o passar do tempo. Precisamos de relacionamentos, e de 

relacionamentos em que possamos servir para alguma coisa, 

relacionamentos aos quais possamos referir-nos no intuito de definirmos a 

nós mesmos. Mas em função dos comprometimentos de longo prazo que 

eles sabidamente inspiram ou inadvertidamente geram, os relacionamentos 

podem ser, num ambiente líquido-moderno, carregados de perigos 

(BAUMAN, 2005, p.74-75). 
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 A pergunta “quem é você” nos remete ao verbo “ser”, uma definição que implica 

em formas definidas, em uma essência e uma história, que possam explicar as atitudes e 

comportamentos que nos definem. A Lagarta pergunta à Alice quem ela é, e espera uma 

resposta definida. Logo ela, uma lagarta, animal que não tem uma definição, cuja 

existência é marcada por transformações, em um momento apresentando um corpo mole 

de patas que a permite andar sobre as folhas e cogumelos, até que em outro momento se 

torna borboleta, mudando completamente.  

A Lagarta quer saber quem é a menina, mas Alice tem dúvidas igualmente a 

respeito de si mesma. Ela também passou por algumas mudanças ao longo de sua jornada 

no País das Maravilhas. Alice se faz rizoma, está no meio, suas mudanças fazem alianças, 

o que a obriga a se conectar aos acontecimentos, ficar grande, ficar pequena, duvidar, 

achar esquisito essas mudanças. Ela não sabe como as mudanças começam, nem como 

vão concluir.  

 O trecho do encontro de Alice com a Lagarta inspirou várias releituras, até mesmo 

no universo das artes plásticas, como essa pintura feita por Salvador Dali: 
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Figura 15: pintura por Salvador Dali.1969. Fonte: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/07/Como-

%C3%A9-a-%E2%80%98Alice-no-Pa%C3%ADs-das-Maravilhas%E2%80%99-ilustrada-por-Salvador-

Dal%C3%AD 

 

 Na pintura do surrealista Salvador Dali, podemos observar uma lagarta verde logo 

em cima do cogumelo (ao contrário da lagarta de Carroll que é azul). Tem também uma 

outra lagarta com tons azulados e um efeito em volta que pode indicar a metamorfose 

pela qual as lagartas passam. Já no canto acima, observamos uma menina pulando corda, 

que pode ser a Alice escolhida por Dali. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/07/Como-é-a-‘Alice-no-País-das-Maravilhas’-ilustrada-por-Salvador-Dalí
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/07/Como-é-a-‘Alice-no-País-das-Maravilhas’-ilustrada-por-Salvador-Dalí
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/08/07/Como-é-a-‘Alice-no-País-das-Maravilhas’-ilustrada-por-Salvador-Dalí
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O encontro entre a arte de Salvador Dali e o universo onírico de Lewis Carroll 

parecem bastante adequados, se pensarmos que, dentre a galeria de imagens marcantes 

do primeiro, estão os relógios derretidos do quadro “A Persistência da Memória”, 

enquanto que, na obra do segundo, temos um coelho carregando seu relógio, cuja corrida 

constantemente atrasada funciona como uma verdadeira força motora para os eventos 

surreais descritos no livro. 

 Chamar Alice de uma obra surrealista parece bem adequado quando descobrimos 

que André Breton, autor do Manifesto Surrealista de 1924 e principal idealizador do 

movimento, se referia à Carroll como “nosso primeiro professorzinho silvestre” (Breton, 

1997, p. 102). De fato, todo o universo idealizado por Carroll antecede a irracionalidade 

que iria desembocar nas vanguardas que eclodiram no fim do século XIX e início do 

século XX.  

 Os surrealistas e as vanguardas como um todo estavam alinhadas com uma 

revolucionária teoria muito em voga na época: a psicanálise. Quando estudava medicina, 

Breton cumpriu parte de seu serviço militar em hospitais psiquiátricos, fato que contribuiu 

bastante para o desenvolvimentos das ideias que desembocariam no surrealismo. É nesse 

momento que ele descobre a obra de Sigmund Freud. Em seu entusiasmo, Breton 

interpreta o trabalho de Freud nem tanto como científico, mas, sobretudo, como algo 

poético: “Demência precoce, paranoia, estados crepusculares, / Ó poesia alemã, Freud e 

Kraeplin!”. (Bonnet, 1988, p. 99). Breton chegou até mesmo a visitar o fundador da 

psicanálise, Sigmund Freud, em 1921, ocasião em que pôde ler a versão francesa de 

Psicopatologias da Vida Cotidiana e Conferências Introdutórias à Psicanálise (Rivera, 

2005, p. 09).  

 A dimensão onírica, dos sonhos, é tanto a matéria prima para os artistas 

surrealistas quanto parece adequada para sediar todo um País das Maravilhas. Na 

psicanálise freudiana, é no inconsciente humano que habitam os símbolos que irão 

irromper na consciência através de sonhos e sintomas, fornecendo inspiração e pistas para 

entendermos os artistas que lidam com o absurdo. Garcia-Roza afirma que 

  
(...) O Inconsciente assinalando que é nas lacunas das manifestações 

conscientes que temos que procurar os caminhos do inconsciente. Essas 

lacunas vão trazer para o primeiro plano da investigação psicanalítica 

aquilo que Lacan, seguindo Freud, chamou de “formações do 

inconsciente”: o sonho, o lapso, o atalho, o chiste e os sintomas (GARCIA-

ROZA, 2009, p. 168). 
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 Quando Breton se detém na vida e no olhar dos internos dos hospitais 

psiquiátricos, ele se depara com discursos absurdos, e, enxergando neles um potencial 

estético transgressor, transfere sua potência para o projeto integral do surrealismo. Como 

discutimos no Capítulo 2, Lewis Carroll se valia de algo parecido através do conceito de 

nonsense.   

 A absurdidade que advém do discurso da loucura é o elemento chave capaz de 

traçar elos entre o surrealismo e a obra de Carroll. Em sua História da loucura na idade 

clássica, Michel Foucault fala de “gatos sibilantes”, cujos corpos se assemelham aos de 

sapos, e nos lembramos do Gato de Cheshire tanto nessa imagem quanto na pergunta 

lançada pelo pensador francês: “Qual é, pois, essa potência de fascinação que, nessa 

época, se exerce através das imagens da loucura?” (Foucault, 2008, p. 25). A resposta de 

Foucault estaria no fato de que a “loucura fascina porque ela é saber”, situando a figura 

do Louco como aquele que “detém”, citando J. Cardan, a oculta “Sabedoria [...] das 

entranhas da Terra” (Foucault, 2008, p.26). 

 Foucault nos lembra de como a loucura é um saber, mesmo que não seja a 

sabedoria dos livros, da erudição, do cânone ocidental. Mas é um saber que pode ser 

reconhecido pelas pessoas, porque traz consigo as entranhas da terra, traz um saber 

pulsante, dos corpos, da natureza, um saber rizomático. O rizoma fala das alianças, que 

nos indicam conexões que podem ser construídas: segundo Deleuze, o rizoma não é 

arbóreo, enraizado, mas ele apresenta conjunções que podem desenraizar, desestruturar. 

Assim, essas mesmas alianças construídas, podem também ser descontruídas, 

desestruturadas.  

 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre 

as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 

unicamente aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem como 

tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção força suficiente para 

sacudir e desenraizar o verbo ser. Entre as coisas não designa uma 

correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas 

uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma 

e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire 

velocidade no meio. (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.4). 

 

A identidade de Alice não pode ser entendida da maneira convencional, uma vez 

que ela não é uma identidade que a constrói, no sentido de um construto fechado. A 

identidade de Alice se faz rizoma ao ser desestruturada, desenraizada, até o ponto em que 

ela não sabe mais quem é. Ela está mudando, está no meio, está entre. Ela se encontra na 
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mudança. Deleuze nos alerta que “estar entre” não indica uma origem ou fim, está entre 

as margens do riacho. 

 

3.5. Olhares de Alice e para Alice 

 

Aqui, temos o olhar perplexo de Alice extraído de duas versões cinematográficas 

da obra de Carroll. A versão de Alice no País das Maravilhas feita pela Disney em 1951 

tornou-se, para muitos, a identidade quase que cristalizada e “definitiva” da personagem. 

Seu mundo colorido e dinâmico é a matriz para a maior parte das adaptações e releituras 

de Alice que vieram depois. Por tudo isso, não foi espanto que as versões com atores 

feitas em 2010 e 2016 causassem repercussão, afinal, era novamente os Estúdios Disney 

que estavam por trás dessa nova empreitada. 

 
As histórias de Lewis Carroll descontextualizaram a realidade para 

transformá-la em referentes internos de sua lógica e linguagem. Desta 

forma, como colagem, diferem-se radicalmente dos contos de fadas e 

fabulas que nunca colocam em questão a validade lógica do discurso 

linguístico e são mais facilmente relacionáveis à história da época em que 

foram escritos. Apesar disso, ao longo do tempo, esta característica faz com 

que sofram sucessivas adaptações morais, que subvertem seus significados 

originais. Já as histórias lúdicas de Lewis Carroll, de aparentemente 

ausência de moral e historicidade, permitem recriações quase literárias, 

próximas do original. Seu significado é criado através da própria linguagem 

verbal ou, no caso do desenho animado, essa linguagem verbal colada às 

imagens tipificadas em nossa memória cultural (ALMEIDA, 2004, p.91). 

 

Almeida nos fala sobre o potencial de recriação presente nas histórias de Lewis 

Carroll, algo que seria impulsionado por seu caráter lúdico intrínseco. E ressalta o 

desenho animado (provavelmente o da Disney, de 1951) como um apanhado de “imagens 

tipificadas em nossa memória cultural”. Ainda que essas observações sejam pertinentes, 

mencionamos aqui que a obra de Carroll também se presta a recriações bastante 

inventivas e transgressoras, até mesmo em relação à história original. 
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Figura 16: Fotograma, por Jan Svankmajer. Fonte: Condor Films, 1988. 

 

 

Figura 17: Fotograma, por Disney. Fonte: Disney, 1951. 
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Apesar de angariar certo respeito em alguns círculos de apreciadores, a versão 

tcheca de Alice feita pelo cineasta Jan Svankmajer em Něco z Alenky, de 1988, é muito 

menos conhecida. É dessa versão que extraímos a imagem da figura 16, com uma Alice 

parcialmente escondida que a tudo observa. 

 Não se trata aqui de comparar as duas com olhares maniqueístas, julgar que uma 

tem valor estético e a outra é desprezível: não é essa nossa intenção com o presente estudo. 

Afinal, aprendemos com Alice a abordar os objetos da pesquisa com menos ideias 

preconcebidas, de maneira livre, na disposição de cair em países de maravilhas e deixar 

que a própria pesquisa revele suas intenções. 

 Contudo, nesse capítulo, queremos dar maior evidência à Něco z Alenky em nossas 

análises, e se trazemos trechos do filme da Disney de 1951, é mais para balizar várias 

encarnações de Alice – umas estabelecidas e outras ainda difusas. A versão tcheca 

apresenta pressupostos cuja intenção é quebrar com a obra de Carroll não apenas no plano 

do discurso, mas até mesmo na forma. Seu projeto estético de desconstrução é mais 

ambicioso, nos traz mais vetores. E, nesse capítulo, queremos aprender com as versões 

de Alice, para que, uma vez saboreados esses mapas, possamos desenhar e pensar os 

nossos próprios mapas. 

O olhar perplexo da Alice de Jan Svankmajer apresenta um rosto parcial, que 

acaba por privilegiar o próprio olhar. Diferente da versão da Disney, não temos a figura 

de Alice como protagonista da cena: ele traz para o espectador a própria perplexidade. 

Alice, nesse caso, não é o foco. A perplexidade em cena pode ser a do próprio espectador. 

Afinal, o rosto da menina escondido por um pano no varal.  

Ela parece estar nas pontas dos pés, criando sua própria altura, entregue à 

curiosidade, buscando espiar o que acontece. Essa simples imagem pode nos trazer 

importantes reflexões sobre a atividade educacional. Pois no exercício de promoção da 

educação, as vezes estamos com o rosto vedado, impedidos de ver a falta de recursos, as 

discordâncias entre o diretor e os coordenadores pedagógicos e até mesmo os professores, 

ou as leis que não são cumpridas por governantes, e até mesmo o impedimento da atuação 

crítica dos professores em tempos de repressão política e ideológica.  

Por vezes, alunos e professores precisam se colocar nas pontas dos pés e segurar 

em uma corda bamba de varal. O conhecimento muitas vezes depende desse ato ousado 

de coragem, da vontade de poder ver além daquilo que nos impede. Nesse contexto, é 

imprescindível construir materiais didáticos, além de buscar o diálogo e parceria entre 
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gestão e professores na escola, buscando envolver a sociedade e a comunidade escolar a 

batalhar por leis que sejam favoráveis a uma educação ampla crítica e respeitosa. 

Nessa figura, o olhar curioso de Alice é o olhar que buscamos nesta pesquisa, 

através de uma curiosidade que movimenta o corpo, que potencializa a busca, que faz 

ficar na ponta dos pés e segurar na corda bamba do varal, como nas linhas do rizoma: 

linhas bambas que não se fixam, que balançam e se deslocam, permitindo enxergar além 

dos panos. 

O arrebatamento é imprescindível no processo pedagógico. Assim como no 

processo artístico, o aprendizado precisa do espanto para tornar-se potente e efetivo. 

Almeida (2004, p.88) nos fala do “estado de espanto, percebido principalmente pelo 

arredondamento dos olhos, a reflexão e o ensimesmamento, a tristeza por um fechamento 

mais lento dos olhos, a preensão por um traço entre as sobrancelhas e uma certa 

horizontalidade nos traços da boca”. No processo de aprendizado que essa pesquisa tem 

gerado em nós, nos espantamos várias vezes, e não foram poucos os momentos em que 

ficamos como Alice – parados em um mesmo lugar, sem saber para onde ir, ou nem 

mesmo decifrar com precisão o que está acontecendo, em alguns momentos estávamos 

cobertos por panos, que para ver era preciso um movimento corporal, ficar na ponta dos 

pés e espiar por cima do varal.  

O espanto pode ser de fascínio ou de assombro, pode nos mover e nos travar. Esse 

estudo se apresentou para nós como um risco constante. Quais as dificuldades implícitas 

de se realizar, dentro de um programa de Mestrado em Educação de uma respeitada 

Universidade, discussões sobre maneiras pouco ortodoxas de aprender? Em alguns 

momentos, a escrita e a pesquisa se revelaram difíceis, pois era necessário que uma 

desconstrução interior fosse realizada junto com o próprio processo de pesquisa. 

O olhar perplexo de Alice por vezes se misturava com o meu, ao ponto em que a 

própria voz que queria nascer dentro da pesquisa era também a voz de Alice. Sua 

perplexidade vem de conflitos provavelmente semelhantes aos meus e aos de tantas 

pessoas envolvidas com o sistema tradicional de ensino. Será que temos, no plano 

coletivo, um amadurecimento das perspectivas educacionais que nos preparem para um 

“País das Maravilhas” de experimentação e inventividade? Como transformar nossa 

perplexidade em ação? 

Em Něco z Alenky, Jan Svankmajer nos ensina que é possível trazer a perplexidade 

de volta para a narrativa de Alice. Estamos falando de uma história que compõe um 
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cânone da literatura infanto-juvenil, ao lado de obras como O Pequeno Príncipe ou as 

histórias dos Irmãos Grimm, Charles Perrault, etc. Além disso, os livros de Alice foram e 

são constantemente adaptados para diversas mídias. Como lidar com o paradoxo de uma 

obra cuja intenção é implodir as regras, sendo que essa própria obra torna-se uma regra, 

um cânone, e até mesmo um clichê, dentro do campo da literatura infanto-juvenil? 

Jan Svankmajer encarou o desafio de reinventar alguns elementos narrativos e 

visuais da história de Lewis Carroll, deslocando diversos sentidos cristalizados na versão 

original ou em algumas releituras da obra. Apesar de sua intenção, o diretor tcheco 

provavelmente buscou manter alguns dos elementos constitutivos da obra ainda 

pulsantes. O aspecto nonsense de Alice, por exemplo, é parte primordial da história, e 

podemos notar esse elemento em cada personagem de Něco z Alenky. 

Diferente da animação da Disney, onde temos um mesmo recurso tecnológico que 

planifica a expressão de todos os personagens (a animação em desenhos), o filme de 

Svankmajer tem, de um lado, uma atriz que interpreta Alice, e, de outro, personagens 

interpretados por bonecas, marionetes, e até mesmo animais empalhados. Essa construção 

cenográfica contribui para intensificar o espanto e a perplexidade dos espectadores. O uso 

de recursos cinematográficos como o stop motion permitiu que os cenários e os 

personagens lembrassem algo próximo de filmes de terror, com direito a esqueletos de 

animais mortos e até um coelho empalhado que perde seu conteúdo de serragem por uma 

abertura na barriga.  

A estética diferenciada faz com que este filme se destaque na filmografia baseada 

na obra de Alice, assumindo uma narrativa e uma cenografia por vezes sombria e 

assustadora, que inaugura um novo olhar para a perspectiva do País das Maravilhas. Não 

nos parece exagero afirmar que Něco z Alenky desconstrói a perspectiva romântica e 

infantil que foi atribuída historicamente ao filme de animação produzido pelos Estúdios 

Disney em 1951. 

Além de tudo isso, há outro motivo que nos pareceu pertinente para trazermos na 

pesquisa uma discussão a respeito da abordagem desse filme de 1988. Parte da nossa 

prática envolve a experimentação de imagens com bonecos, procedimento marcante no 

filme de Svankmajer. Em sua Tese de Doutorado, intitulada Através do Surrealismo e o 

que Alice encontrou lá, a artista visual e designer Adriana Peliano imagina um encontro 

inusitado e imaginário, em que Alice assistisse o filme do produtor tcheco, e a 

personagem acabasse sendo tomada de perplexidade com seu próprio filme: 
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Alice continuou e assistiu a fragmentos do filme de animação experimental 

de Švankmajer que revelou dimensões insuspeitadas sobre ela mesma. 

Grande parte da animação era desenvolvida através de uma mistura 

explosiva de stop motion, objetos e uma ampla variedade de objetos 

surreais e corpos híbridos e bizarros. Seus personagens podiam ser 

interpretados por máquinas, meias, argila, bonecas e brinquedos antigos, 

carnes, até esqueletos e corpos de restos de experiência de taxidermia. Os 

cenários eram ruínas, paisagens decadentes e subterrâneos, transformados 

numa atmosfera sombria e decadente (PELIANO, 2012, p.12). 

 

Peliano discute como as figuras de Jan Švankmajer “ultrapassam os limites da 

ilustração convencional criando relações inesperadas entre figuras e diálogos. São 

colagens que reinventam o mundo imaginado por Lewis Carroll, propondo novos enigmas 

e paradoxos numa viagem surrealista” (Peliano, 2012, p.11). Segundo a autora, as 

imagens surrealistas de Alice criadas pelo artista tcheco propõem novos enigmas e 

paradoxos, nos fazendo lembrar de outro artista surrealista que visitou o País das 

Maravilhas: Salvador Dali. Isso nos faz pensar que o nonsense de Alice, com seu espírito 

pré-surrealista, é uma história que mira para além do real.  

De todo modo, é importante destacar que cada adaptação obedece a desígnios de 

seu tempo. Se o filme produzido pelos Estúdios Disney em 1951 é considerado, hoje em 

dia, como uma obra “açucarada” e previsível, devemos lembrar que, sobretudo na ocasião 

de seu lançamento, ele percorreu circuitos bem transgressores também: 

 
Alice no País da Maravilhas (1951) é também, independentemente 

de sua estética “berrante” muito antiquada, uma sequência de 

delírios visuais de garantido interesse para os campus americanos no 

final do anos 60 (Brode, 2004, p.16-26). Esses anos complexos da 

emergência do feminismo, da radicalização com os Black Panthers 

e o Vietname, do consumo de drogas e de experiências místicas a 

toda prova, da redescoberta da natureza e do mundo operário, 

permitiram um novo impulso na animação num meio mais 

intelectual. Trata-se então de exaltar globalmente um espirito 

libertário. (DIENS, 2010, p.163). 

 

 Por trás das imagens coloridas e arredondadas feitas por Disney, o filme camufla 

alguns acontecimentos da época em que foi produzido. Como nos diz Diens, na sequência 

de vastos delírios visuais, percebemos uma sutil menção ao consumo de drogas na 

passagem da lagarta fumando o narguilé, por exemplo. Segundo o autor, este filme 

permite um novo impulso na animação em um meio mais intelectual.  
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O período pós-guerra representou um momento de reorganização da sociedade, 

em que novas formas de produção surgiam com um foco de produção cultural em larga 

escala, divulgada e veiculada agora para as massas. Almeida (2004, p.92). nos fala que o 

imaginário presente no filme, impulsionado pela massificação da cultura mundial do pós-

guerra, acabou servindo tanto como remédio quanto como sonho para a sociedade dos 

anos 50  

  Talvez uma diferença entre as versões da Disney e a de Svankmajer estejam no 

fato de que essa última é, ainda hoje, capaz de produzir graus consideráveis de 

perplexidade nos espectadores. Isso provavelmente se deve à sua transgressão ambiciosa, 

que traz uma Alice e um País das Maravilhas tremendamente obscuros e sinistros. Bem 

como seus personagens, como o emblemático Coelho, que, na invenção de Jan 

Švankmajer, tornou-se uma criatura taxidermizada.  

 

 

Figura 18: Fotograma, por Jan Svankmajer. Fonte: Condor Films, 1988. 

 

Ainda que suas roupas com babados e o relógio de bolso sejam reconhecíveis 

devido aos arquétipos tradicionais de Alice, os olhos grandes e os dentes bem aparentes 

dessa versão tcheca acabam por apresentar uma aparência assustadora. Esse clima é 

reforçado por cenas em que a barriga do animal se abre, e de dentro podemos ver cair 

bastante enchimento de serragem. No fotograma acima, o olhar do coelho se mostra em 
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destaque, expressando o espanto e preocupação por estar atrasado, reforçado pelo relógio 

segurado com as duas patas. 

Um dos habitantes mais expressivos do País das Maravilhas é o Chapeleiro Louco, 

e gostaríamos de finalizar essa análise do filme de Svankmajer abordando sua visão do 

personagem. 

 

 

Figura 19: Fotograma, por Jan Svankmajer. Fonte: Condor Films, 1988. 

 

Nesta imagem, observamos o Chapeleiro Louco tomando chá com a lebre. Como 

o cenário está escuro, à meia-luz só permite ver o contorno da Lebre, enquanto que o 

Chapeleiro pode ser identificado por seu emblemático chapéu. Ambos são bonecos de 

marionetes, guiados por linhas, trazidos à vida a partir de linhas literais e linhas de 

pensamento: 

 
Entre as linhas intensivas do pensamento com as produções audiovisuais, 

há uma provocativa tensão entre o documento e o real ficcionado, entre o 

registro e a invenção de espaços e tempos. Uma aglutinação 

espaçotemporal. Ato da imagem de roubar nossa atenção. Narrar sem 

legenda. Criar com a imagem a lenda fabulatória de um mundo que se abre 

às forças do tempo. As imagens são, especialmente, um motivo para se 

estender um território vivo para o pensamento paradoxal persistir. Sem 
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resolver entre uma e outra parte, aposta-se no meio, nas fendas e nos 

interstícios da criação. (WUNDER, 2008, p.110). 

 

Através de linhas e jogos de luzes, criam-se imagens, cujo poder simbólico 

acabam derivando em criações ainda mais perenes e intensas, amparadas no poder de 

verdadeiras lendas fabulatórias. Dentro dos padrões temporais de nosso mundo, passa 

correndo por nós um outro mundo, correndo feito um coelho atrasado, tenso com as forças 

do nosso tempo.  

Na imagem acima, nos víamos diante do paradoxo de um personagem como o 

Chapeleiro Louco, que, apesar de ser alguém livre das regras excessivas do mundo, se 

encontra preso à linhas de marionete, de certa forma, linhas que se tornam limites, como 

os limites da sociedade diante da expressão da loucura. Na obra que observamos, ou seja, 

na expressão de sua loucura, ele é livre de regras, de conceitos, de conduções.  

Muitas vezes, como educadores, queremos trazer para nossos alunos algumas 

sementes de algo que está para além das regras. Contudo, se impomos nossa linguagem e 

nossos métodos, o que faremos na prática é levar mais regras para esses mesmos alunos. 

É tratá-los como se fossem marionetes. Como educadores, precisamos descobrir os meios 

para que a criatividade e liberdade de expressão, características do Chapeleiro Louco, 

possam se desenvolver nos alunos, possibilitando que experimentem novas formas de 

expressão. Os modelos tradicionais de educação constantemente exigem alunos 

transformados em marionetes, aprisionados em linhas estriadas, que permanecem 

forçados a sentar-se à mesa, diante de intermináveis “chás” de conteúdos proferidos pelos 

mestres explicadores. 

Talvez a própria natureza disforme da explícita marionete de Svankmajer nos 

traga a consciência do recurso das marionetes, o que torna a cena mais perturbadora que 

motivadora. Contudo, essa consciência, em si, já é um ganho. Esse tipo de espanto pode 

ser libertadora, e pode potencializar loucuras positivas, no sentido do louco que 

desconstrói a si e aos outros por rebeldia às regras estéreis, e que busca o sentido da 

caminhada enquanto ela própria é feita.  

Para nós, invenções de mundos como as de Jan Svankmajer são convites para que 

possamos fazer nossas próprias invenções, o que é um dos motivos pelos quais abordamos 

trechos desse filme no presente trabalho. Tentamos fazer aqui uma pequena cartografia 

de releituras de Alice, trazendo com as imagens nossas reflexões, discussões, 
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interpretações. Tudo isso serve também como uma espécie de ensaio inspirador para 

nossas próprias invenções, que apresentaremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 

 

PERAMBULANDO ENTRE LITERATURA E IMAGENS  

 

4.1.De que serve um livro? 

 

 

Figura 20: Animação, por Disney. Fonte: Disney, 1951. 

 

Nesta figura 20 a expressão de Alice mostra a menina sentada, o olhar mira algo 

desconhecido, com a mão no rosto, um apoio para a cabeça, cansada, entediada, parece 

se questionar: De que serve um livro sem figuras nem diálogos? (Carroll, 2002, p.11) 

O questionamento de Alice nos faz a pensar sobre a serventia de um livro, sem 

figuras nem diálogos. Onde estão as figuras e os diálogos, será que necessariamente um 

livro precisa vir com figuras impressas e diálogos escritos? 

Nossos caminhos da pesquisa nos possibilitaram a percepção de que as figuras e 

diálogos que Alice procura, não estão necessariamente impressos nos livros, mas sim nas 

relações e composições que fazemos com a literatura, as imagens e a educação, para 

Kastrup, os textos literários possuem notadamente uma potência de problematização. A 
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autora recorre a Deleuze (1987) que diz que “a arte em geral, e a literatura em particular, 

produz experiências que transpõem os limites das formas subjetivas constituídas, 

adicionando blocos de sensações, afectos e perceptos pré-subjetivos e impessoais. Diz 

ainda que “A literatura produz sensações que atravessam o vivido por um sujeito, mas 

que se encontram num plano distinto”. Mesmo que não acione diretamente uma 

lembrança ou a imaginação, a literatura pode apenas capturar o leitor na experiência do 

presente vivo, desta forma a literatura revela sua potência de problematização. (Kastrup, 

2008, p.269). 

Kastrup nos fala da potência de problematização, a menina Alice problematiza o 

livro em que está tendo lições, nós problematizamos como a leitura pode compor o 

aprendizado, a formação? Para Larrosa: 

 

Digamos que o tema desse texto inexistente tenha duas faces: a leitura 

como formação e a formação como leitura. Ou, melhor ainda, a leitura 

como formação e formação como leitura. Pensar a leitura como formação 

implica pensá-la como uma atividade que tem a ver com a subjetividade do 

leitor: não só com o que o leitor sabe mas, também, com aquilo que ele é. 

Trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma (ou nos de-forma, e 

nos trans-forma), como algo que nos constitui ou nos põe em questão 

naquilo que somos. (LAROSSA, 1996, p.133). 

 

Larrosa nos diz que a leitura pode ser uma atividade relacionada a subjetividade 

do leitor, ela pode formá-lo ou deformá-lo, transformá-lo. Com a leitura podemos nos 

formar, deformar, transformar, movimentos que nos são possíveis compor. A leitura das 

histórias de Alice nos faz imaginar como seria o seu mundo. Larrosa cita o aristotelismo 

para compreender a imaginação: 

 
Para os antigos, pelo contrário, a imaginação era o meio essencial do 

conhecimento. Recorde-se a máxima do aristotelismo medieval: nihil 

potest homo intelligere sine phantasmate - não há compreensão possível 

para o homem sem imaginação. A imaginação era a faculdade mediadora 

entre o sensível e o subjetivo, entre o corporal e o incorporal, entre o 

exterior e o interior. Daí sua analogia com a experiência. [...] A imaginação 

está ligada à capacidade produtiva da linguagem: recorde-se que fictio 

deriva de facere, o que ficcionamos é algo fabricado, e por sua vez, algo 

ativo. A imaginação, assim como a linguagem, produz realidade, a 

incrementa e a transforma. (LARROSA, 1996, p. 135). 

 

A imaginação faz parte do contexto da literatura, o leitor imagina o mundo 

descrito nas palavras. A partir da leitura criamos um mundo, produzimos nossa linguagem 

que nos permite compor com a história lida. A imaginação pode acontecer com a 

experiência da leitura, segundo Larrosa: 
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A experiência, diferentemente do experimento, não pode ser planejada de 

modo técnico. A atividade da leitura é as vezes experiência e as vezes não. 

Porque ainda que a atividade da leitura seja algo que fazemos regular e 

rotineiramente, a experiência da leitura é um acontecimento que tem lugar 

em raras ocasiões. E sabemos que o acontecimento escapa as ordens das 

causas e efeitos. A experiência da leitura, se é um acontecimento, não pode 

ser causada, não pode ser antecipada como um efeito a partir de suas 

causas; a única coisa que se pode fazer é cuidar para que se deem 

determinadas condições e possibilidades: só quando confluem o texto 

adequado, o momento adequado, a sensibilidade adequada, a leitura é 

experiência. Ainda assim, nada garante que o seja: o acontecimento se 

produz em certas condições de possibilidade, mas não se subordina ao 

possível. (LARROSA, 1996, p. 147). 

 

O autor nos fala da experiência, que não pode ser planejada, e a atividade de leitura 

as vezes é experiência e as vezes não. Estamos compondo com a literatura, nosso intuito 

é de aprender, inventar, problematizar, experimentar, porém, como nos alertam os autores 

Kastrup e Larrosa, nem sempre se pode ter uma aprendizagem inventiva ou uma 

experiência, os acontecimentos permeiam esses processos, e os acontecimentos não 

podem ser capturados. 

No caminho de uma pesquisa cartográfica, não temos caminhos e passos 

elencados em uma tabela a ser seguida, os passos vão se marcando a medida em que o 

caminho se abre. Nosso caminho tem sido feito pelos livros e imagens. Caminhar pelos 

livros é uma aventura. 

Os passos vão desde decodificar as palavras, entender as frases, os termos, como 

se compõe o texto, seja um texto literário como as histórias de Alice, ou os textos teóricos 

que usamos para embasar nossos questionamos na pesquisa. Nosso processo de formação 

com leitura nem sempre se dá de forma linear, passamos pelos acontecimentos, é preciso 

que eles nos toquem, para termos a experiência da leitura, o que nem sempre é possível. 

Segundo Larrosa (1996, p. 134.), a leitura não é só um passatempo, ou um 

mecanismo de evasão do mundo real ou do eu real, também não é um meio de se conseguir 

conhecimento. Não somos afetados pela leitura, isso ocorre nem espaço tempo separado. 

No ócio ou no instante que precede o sono, ou no mundo da imaginação. O autor nos fala 

ainda sobre a leitura para compreender e aprender, que fazem parte do processo de 

formação: 

 
Se lemos para adquirir conhecimento, depois da leitura sabemos algo que 

antes não sabíamos, temos algo que antes não tínhamos, mas nós somos os 

mesmos que antes, nada nos modificou. E isso não tem a ver com 

conhecimento, senão com o modo pelo qual o definimos. O conhecimento 

moderno- da ciência e da tecnologia – caracteriza-se justamente pela sua 
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separação do sujeito cognoscente. Mas isso é também algo historicamente 

contingente. A primeira face do meu tema, a saber, a leitura como 

formação, seria tentar pensar essa misteriosa atividade que é a leitura como 

algo que tem a ver com aquilo que nos faz ser o que somos. E para mim a 

questão da formação está magistralmente enunciada no subtítulo de Ecce 

Homo, de Nietzsche: Wie man wird, was man ist – como se chega a ser o 

que se é. (LARROSA, 1996, p. 134,). 

 

Podemos ler o mesmo texto várias vezes, e a cada leitura estamos sujeitos aos 

acontecimentos do momento. Nesta pesquisa a cada vez que lia a história de Alice, e os 

textos teóricos, imaginava um mundo com diferentes possiblidades, ou então completava 

os mundos que havia criado na leitura anterior e não conseguia compreender. 

Na entrevista concedia a Alfredo Veiga Neto, Jorge Larrosa nos fala da literatura, 

experiência e formação. O autor cita as fronteiras entre o imaginário e o real, e que elas 

podem obstruir a experiência da leitura como formação. No caso da história das aventuras 

de Alice essas fronteiras podem aparecer se buscarmos compreender na história os 

elementos reais e imaginários. 

Alfredo pergunta à Larrosa: “para que a leitura tivesse um papel formativo no 

sentido em que tu o defines, se trataria de suprimir as fronteiras entre o imaginário e o 

real, ou entre o conhecimento e o sujeito cognoscente?”. O autor responde que: “Tratar-

se-ia de pensar que essas fronteiras têm uma história e portanto podem desaparecer. E 

creio que pensar a experiência da leitura como uma experiência de formação pode 

contribuir para fazer essas fronteiras menos nítidas. (Larrosa, 1996, p. 134). 

Seguindo a entrevista, Larrosa nos diz sobre as fronteiras que mantem a literatura 

encerrada no âmbito trivializado do imaginário, este é um modo de limitar e controlar 

nossa capacidade de formação e transformação. Para Larrosa, tomar a sério a leitura como 

formação, é um modo de quebrar as fronteiras e um modo de afirmar a potência formativa 

e transformativa (produtiva) da imaginação (Larrosa, 1996, p. 136). 

Compor o processo de formação com leitura tem nos levado a experiências e 

aprendizados, a inventar, podemos acrescentar neste processo o que Silvio Gallo nos fala 

da “literatura menor”, categoria criada por Gilles Deleuze e Felix Guattari: 

 

Literatura menor: subverter uma língua, fazer com que ela seja o veículo 

de desagregação dela própria. Os dois pensadores franceses colocam três 

características principais a serem observadas, para que possamos 

identificar uma obra como literatura menor. A primeira dessas 

características e a desterritorialização da língua. Toda língua tem sua 

territorialidade, está em certo território físico, em certa tradição, em certa 

cultura. Toda língua é imanente a uma realidade. A literatura menor 

subverte essa realidade, desintegra esse real, nos arranca desse território, 
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dessa tradição, dessa cultura. Uma literatura menor faz com que as raízes 

aflorem e flutuem, escapando desta territorialidade forçada. Ela nos remete 

a buscas, a novos encontros e novas fugas. A literatura menor nos leva 

sempre a novos agenciamentos. (GALLO, 2008, p.63). 

 

 A Literatura Menor por sua vez tem sua potência da desterritorialização. Os 

autores elencam entre as características a possibilidade de subversão. A literatura menor 

é subversiva, subverte a própria língua. A partir desta categoria podemos considerar as 

histórias de Alice como uma Literatura Menor. 

 É uma história subversiva, desterritorializadora. Carroll desterritorializa Alice, 

deixa a menina cair por uma toca de coelho, leva-a para o subterrâneo, um submundo, 

subverte a realidade ao criar um mundo nonsense, desintegra o real ao criar o mundo dos 

sonhos, arranca a menina do seu território, da sua cultura e da sua tradição e a joga em 

um mundo de “ponta cabeça”, de “pernas para o ar”.  

 Nessa pesquisa encontramos com Alice em sua Literatura Menor e nos 

desterritorializamos com ela. Subvertemos nosso mundo da educação, ao tentar 

experiências e inventar novas formas de aprendizados. 

 

4.2.Através das Imagens do País das Maravilhas 

 

Desde a graduação minhas pesquisas têm perambulado pelos territórios 

imagéticos com pesquisas de iniciação científica, atividades e relatórios dos estágios 

componentes das disciplinas da graduação, e o trabalho de conclusão de curso de 

graduação, estes estudos me impulsionaram e deram base para esta pesquisa no mestrado, 

que foi motivada pelo questionamento de Alice sobre a “serventia de um livro sem figuras 

nem diálogos?”. 

A escolha da Cartografia como base metodológica para esta pesquisa, permitiu 

que as imagens e os demais conceitos fossem trabalhados com uma perspectiva mais 

rizomática, aberta, sem se prender a roteiros ou regras pré-determinadas. Segundo Pereira 

(2015, p.47), “As cartografias têm como ponto de partida, para suas construções, 

territórios afetivos que nos são importantes e nos afetam, e que desejamos, naquele 

momento de construção, cartografar”. Os territórios afetivos que habitamos na construção 

desta pesquisa foram os territórios imagéticos do mundo de Alice, as imagens nos 

afetaram e foram importantes para esta pesquisa, assim como Alice, nos entediamos com 
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a falta das imagens não só nos livros, e a busca por imagens nos levou aos encontros com 

conceitos e teóricos que nos permitiram dialogar com este mundo maravilhoso. 

Vivemos em um mundo imagético, cercados por outdoors, televisões, 

computadores, celulares com câmeras digitais que passaram a registrar todos os instantes 

da vida das pessoas, e publicar estas fotos nas redes sociais, os recursos tecnológicos 

expandiram as imagens por todos os cantos onde vamos. 

Atualmente as escolas contam com recursos que permitem assistir vídeos e acessar 

a internet, ter contato com diversas fontes e formas imagéticas. Porém, o que poderia ser 

uma ferramenta oportuna é muitas vezes reduzido a um apanhado de imagens didatizadas, 

como nos fala Almeida: 

 
Quando se fala de cinema, vídeo e televisão, geralmente encaram-se essas 

produções como ilustrações – o professor passa um filme para ilustrar o 

que foi falado. Nesse caso fica evidente que o filme assume um papel 

secundário. Uma espécie de ilustração e imagem inferior ao texto e a 

explicação oral (ALMEIDA, 2004, p.7). 

  

Mesmo com os recursos e acesso às imagens, o autor discute como as escolas não 

organizam um bom aproveitamento desse material, como nos diz o autor, as imagens 

assumem um papel secundário, de ilustrar o que o professor fala. Este papel secundário 

dado as imagens pode levar os alunos a um subaproveitamento das mesmas, reforçando 

a ideia de que apenas palavras escritas podem ser mais potentes na comunicação, como 

então podemos nos expressar com imagens? 

 
Tratar da imagem como recurso metodológico de expressão em uma 

pesquisa acadêmica não é uma tarefa fácil, mesmo numa cultura da 

“civilização da imagem”, pois, como diz Boris Kossoy (2001), temos um 

aprisionamento multissecular à tradição escrita como mais “cientifica”, 

mais filosófica, mais “verdadeira”; consequentemente, as imagens são 

identificadas como mais imediatas, instintivas, ilusórias. O autor destaca a 

dificuldade que o/a pesquisado/a encontra na academia para vender a 

“resistência em aceitar, analisar e compreender a informação quando esta 

não está transmitida segundo um sistema codificado em conformidade com 

os cânones tradicionais da comunicação escrita” (SCHWENGBER, 2014, 

p. 266). 

 

Em todos os níveis da educação, – desde a escola básica até a universidade – a 

escrita é a forma mais reconhecida como “verdadeira” e tradicional, e dado esse 

paradigma, nos perguntamos como seria possível romper com essas tradições, e oferecer 

alguma potência para as imagens como recurso metodológico de expressão? Em busca de 

um campo de forças para as imagens, as autoras Scareli e Andrade propõem o seguinte:  
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(...) este artigo propõe olharmos para algumas imagens, tentando nos 

movimentar pelo seu interior/exterior, buscando reconhecer elementos de 

sua própria linguagem, a fim de estabelecermos um diálogo com estas 

imagens e suas/nossas potencialidades, encantamentos, sentidos. Mais 

especificamente no que se relaciona com o campo educacional, propomos 

pensar como o embasamento dessa suposta fronteira entre “real”, virtual e 

sonho poderia compor um campo de forças para as imagens. Esta busca, no 

entanto, se fará em uma inversão na maneira de nos relacionarmos com elas 

– já que estamos acostumados a ver imagens “ilustrando” textos, livros 

didáticos, jornais, avaliações escolares, panfletos, cartazes como se 

estivessem, quase sempre a serviço do texto escrito, em uma postura 

secundaria. (2011, p.92-93). 

 

 Acolhemos neste trabalho a proposta das autoras de uma “inversão” que nos 

permita trabalhar com as imagens. Tal proposta se faz pertinente ao que buscamos, de 

tirar as imagens do papel secundário didatizado tão difundido nas escolas. Lembramos 

aqui de como Alice ficou entediada por não encontrar imagens nem diálogos no livro, 

quando as imagens são colocadas em um papel secundário elas podem passar 

despercebidas, como quase inexistentes, incapazes portanto de conseguir dialogar. Ao 

acolher a proposta da inversão, nos colocamos a caminho de uma busca do diálogo com 

as imagens. 

Ao tomar a imagem como um texto é meio que fazer literatura com imagens, e a 

discussão da educação com literatura e imagens é um dos principais aspectos que 

motivam nossa pesquisa. O que a literatura e as imagens de Alice nos fizeram pensar com 

a educação? 

Desde seu primeiro manuscrito, os livros de Alice se pautaram por um estilo 

nonsense de literatura, além de contarem desde a primeira hora também com o suporte 

das imagens, ilustradas a mão pelo próprio Lewis Carroll (e que acabaram inspirando 

Jonh Tenniel nas ilustrações que este ilustrador realizou na primeira publicação das 

Aventuras de Alice). Desde então, tanto as histórias quanto as imagens de Alice se 

tornaram inseparáveis. Alguns elementos e personagens se tornaram marcantes o 

suficiente para que, ao nos depararmos com eles, já nos remetemos desde já à história de 

Alice. 

Algumas das imagens que selecionamos para apresentar neste trabalho nos 

remetem a história de Alice, sejam aquelas extraídas dos livros originais, ou ilustrações e 

pinturas de outros autores, ou imagens de filmes, e mesmo as fotografias criadas por mim 

durante esta pesquisa. O primeiro campo que trabalhamos com as imagens é o campo 
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visual: como ver as imagens que encontramos? Sobre o método documentário de análise 

de imagens, Bohnsack fala sobre os olhares: 

 

Ao invés da redução ao “olhar que reconhece” (wiedererkennendes Sehen), 

Imdahl (1996a, p.89s) propõem o “olhar que olha” (sehendes Sehen), ou 

seja, o olhar que considera a totalidade ou integralidade da imagem e não 

somente suas particularidades. O autor contrasta o “olhar que reconhece” 

com o “olhar que olha”, o qual tem seu ponto de referência não nos objetos 

retratados em sua concretude, mas em sua relação com o contexto geral e 

com a composição total da imagem (BOHNSACK, 2010, p. 120). 

 

 Além da proposta da “inversão”, adotamos o “olhar que olha” para “ver as 

imagens”. Nesta pesquisa, pudemos observar a composição geral do texto e assim fizemos 

relações com a composição total da imagem, além de buscar dar potência para a imagem 

se abrir no campo de força, a fim de sair do papel secundário no texto. Nos colocamos 

nos olhos de Alice para ver com ela e por ela. Ver a educação com os olhos de Alice, 

questionando como fazer pesquisa e como aprender com ela, nos perguntando para onde 

seus olhos se direcionam e o que eles veem. Feito isso, o que nós vemos?  

Se Alice queria ver as imagens nos livros, nós queremos ver as imagens do livro 

de Alice, afinal, esse é um livro para ver. Desde o manuscrito, Carroll teve um cuidado 

especial com as imagens, e mesmo não sendo desenhista, ele ilustrou até mesmo com 

algumas cores as imagens contidas no manuscrito. Pois, em meio à suas múltiplas 

atividades, Carroll era também fotografo e amante da fotografia, lembrando que, naquela 

época, pouquíssimas pessoas tinham uma máquina fotográfica.  

Para a publicação dos livros de Alice, foi escolhido o desenhista Jonh Tenniel, que 

fazia sátiras da sociedade Vitoriana em um conhecido jornal da época. Durante a edição 

do livro, Carroll e Tenniel se corresponderam a fim de elaborar as imagens do livro. Muito 

cuidadosos com suas obras, Carroll queria que Tenniel seguisse alguns modelos, o que 

foi negado pelo artista. A primeira publicação do livro foi recolhida a pedido de Tenniel, 

pois este não gostou da qualidade da impressão das imagens, e a edição acabou sendo 

refeita em melhor qualidade e novamente colocada à venda. Apresentamos a seguir nossas 

experimentações e reflexões com algumas imagens que mais nos remetem a história de 

Alice, ordenamos as imagens de acordo com os primeiros capítulos e acontecimentos da 

história do País das Maravilhas: 
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Figura 21: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal,2017. 

 

Na figura 21, temos uma experimentação com uma composição, uma ilustração 

feita por Jonh Tenniel, original do livro, e o coelho de pelúcia. A ilustração de Tenniel 

mostra um coelho vestindo um casaco, com um guarda-chuva e olhando para o relógio. 

A experimentação composta com o coelho de pelúcia foi inspirada na ilustração, o coelho 

de pelúcia também segura um guarda-chuva e também tem um relógio, porém não está 

olhando para o relógio, que está de cabeça para baixo, indicando o atraso do coelho. Os 

objetos não são proporcionais, indicam o nonsense, a falta de sentido, que permite que 

um coelho use um casaco, e que carregue um guarda-chuva e um relógio maior que seu 

próprio corpo. Pensando na tradição da pontualidade britânica, podemos imaginar que 

Carrol faz uma crítica a este costume, ao colocar um coelho atrasado logo no começo de 

sua história. 

O Coelho corre por estar atrasado, na educação, também estamos atrasados, mas 

ao contrário do Coelho, a nossa corrida ainda está lenta. Os sistemas educacionais se 

movem lentamente, fazendo com que os alunos e também alguns professores desistam de 

seguir os coelhos (conhecimento), o movimento é estagnado, a curiosidade não se 
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desperta, as tocas ainda são poucas, e poucos conseguem passar por suas entradas 

estreitas. 

 

4.3. Caindo Caindo Caindo  

 

 Quando Alice se dispõe a seguir o Coelho, sua primeira transgressão envolve a 

entrada na toca, no desconhecido, sem saber onde aquilo iria dar. Se a toca é uma espécie 

de fronteira, então simbolicamente nos deparamos com inúmeras oportunidades de entrar 

em várias “tocas”. Nos abrirmos para uma conversa na rua, ou ter um encontro com uma 

pessoa diferente das que estamos acostumadas, pode significar uma entrada na toca.  

Em nosso trabalho, trazemos essa imagem icônica para nos questionarmos: é 

possível que a escola possa ter, para alunos e professores, o mesmo sentido de entrar na 

toca? Podemos transformar aquele espaço material e simbólico em um outro mundo, em 

um mergulho no desconhecido, que nos permita experimentar novas aventuras, e 

conhecer diferentes e inusitadas criaturas? 

 É com esse espírito que tentamos criar nossas imagens, nosso mundo 

desconhecido, sem saber se dará “certo”, se será de fato uma recriação potente, ou se 

esbarraremos em algumas limitações, ou se até mesmo cairemos na armadilha de remeter 

excessivamente às leituras e releituras canônicas de Alice. Nossa busca aqui é a de romper 

algumas das fronteiras que deixam a educação atrasada, e a criação de “tocas” pode ser 

um caminho que passamos para nos levar a “acessar e capturar forças, reconhecendo a 

pesquisa e a educação como atos de criação e resistência”, como nos diz Wunder: 

 

Pensar a educação como campo problemático, inventando conceitos para 

dar vazão a forças insensíveis a certos modos de ver, ouvir e pensar, é um 

desejo que nos persegue. Desafiamo-nos a inventar, com a arte e com a 

filosofia, modos outros de acessar e capturar forças, reconhecendo a 

pesquisa e a educação como atos de criação e resistência. Uma criação que 

se dá na invenção de conceitos, que não representam o mundo, não 

exprimem verdades ou afirmam opiniões (LINS, 2012), mas que rasgam a 

língua e o pensamento para expor novos problemas e, com as potências da 

arte, fazem vazar forças indizíveis, invisíveis e imprevisíveis (WUNDER, 

2008, p.110). 

 

A autora nos fala do desafio de inventar com a arte e a filosofia, reconhecer a 

pesquisa e a educação como “atos de criação e resistência”. No plano literário, o País das 

Maravilhas é uma criação que inventa conceitos, que não busca representar um mundo 
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supostamente real, mas que pretende expressar um mundo sem significados únicos e 

determinados. A estratégia do nonsense acaba por fazer desse mundo um sistema aberto, 

sem a presença de verdades ou opiniões. Ao entrar pela toca que leva ao País das 

Maravilhas, ficamos expostos a novos problemas, a novos encontros carregados de 

situações diferentes, contextos em que podemos tentar entender o que está acontecendo, 

mas não podemos aprisionar o entendimento dessas situações em verdades ou opiniões 

fechadas. No fim das contas, a toca é um buraco aberto. 

Consoante a ideia de “rasgar a língua e o pensamento para expor novos 

problemas”, as autoras Andrade e Scareli buscam provocar uma “desconexão”: 

 

O que buscamos provocar é a desconexão entre a imagem como meramente 

ilustrativa de um texto e o sentido que o atravessa, abandonando o 

entendimento de que as imagens simplesmente sugerem leitura. Não mais 

obedecendo à necessidade representacional do questionamento “o que isso 

quer dizer?”, “qual o significado daquilo?”, mas possibilitando escorregões 

e deslizes pelas potências da contemplação e produção de sentidos na 

própria imagem que não precisariam carregar julgamentos para serem 

aceitos. “[...] Será que uma ideia que foge do esperado não seria tão (ou 

mais) interessante, incômoda e por isso violenta e instigante para a 

criatividade do pensamento? (ANDRADE e SCARELI, 2011, p.93). 

 

 O desafio de criar com arte e filosofia pode ser complementado com a provocação 

que é fruto da “desconexão entre a imagem como meramente ilustrativa de um texto e o 

sentido que o atravessa”. Nesse contexto, a filosofia pode nos ajuda a pensar em outros 

sentidos, a questionar e problematizar; enquanto a arte nos possibilita alguns escorregões, 

e nos desperta para as potências da contemplação, instigando nossos sentidos. 

 Pensando nesse tipo de provocação, criamos nossa versão da entrada de Alice na 

toca, de sua queda rumo ao abismo do absurdo, da falta de sentido. Abaixo, está uma 

produção bem inusitada dessa cena, feita por Luiz Zerbini, que optamos por colocar 

próxima da experimentação que fizemos:  
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Figura 22: Ilustração, por Luiz Zerbini. Fonte: CARROLL, 2009, p.14. 

 

 

Figura 23: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal,2017. 
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 Enquanto que, na figura 22, feita por Zerbini, Alice rasga uma carta de baralho, 

em nossa imagem Alice cai direto em uma toca talvez mais “literal” de certa maneira. Na 

produção de Zerbini, temos significados textuais que são dados na própria imagem: a 

carta de baralho com a imagem de Alice, como se fosse uma espécie de documento de 

identidade, um registro formal que a identifica como qualquer pessoa no mundo “real”. 

A própria Alice é quem rasga sua identidade, e, perdendo esse lastro com o real, acaba 

caindo no mundo surreal, onírico e nonsense do País das Maravilhas. 

Nossa experimentação (figura 23) imagem é mais dependente de um (con)texto, 

fruto de limitações técnicas nossas, e pauta por uma ousadia formal muito menor. Ainda 

assim, nos exigiu toda uma escolha da figura a ser usada, de ângulo, luminosidade, filtros 

de imagem, além da ambientação que precisaria parecer convincente. Encontramos um 

poço de tijolos, um típico poço domiciliar, que, no olhar da criação e da imaginação, 

transformou-se em um portal para novos mundos. 

Seja pela via mais iconográfica como a de Luiz Zerbini ou por uma abordagem 

mais sóbria como a nossa, temos aí recriações do ato de rompimento de Alice com o 

mundo real. Expressões de sua desconexão, de sua queda no poço, na toca, de seu ato de 

desconstrução, de desestruturação do pensamento e das concepções tradicionais. São 

imagens que expressam o momento da entrada no País das Maravilhas, a ruptura com o 

mundo de costume, e a entrada no desconhecido.  

Também, para nós, fazer essa pesquisa e essas imagens foi como entrar em uma 

toca e saltar no escuro de um poço. Em um contexto pedagógico, o exercício da criação 

mais ou menos espontânea pode se revelar assustador. 

 Devemos confessar que fazer uma pesquisa com uma perspectiva aberta 

cartográfica nos fez sentir muitas vezes como Alice caindo pela toca do Coelho. No 

campo da educação, da arte e da filosofia, entrar em tocas significam romper as barreiras 

do conhecido, significa pensar diferente, pensar de cabeça para baixo, ver o que está por 

debaixo da carta. Boa parte do senso comum pensa que educar é uniformizar o 

pensamento e disciplinar os corpos. Muitos alunos vão para a escola temendo esse tipo 

de perspectiva engessadora. Muitos professores e pedagogos compram essa ideia de que 

educar é cortar arestas e apresentar possibilidades fechadas, limitadas.  

O movimento que aprendemos com Alice é potente, incômodo, nos obriga a 

mover o corpo tanto quanto a mente. Braços e pernas importando tanto quanto os olhos, 

uma vez que estamos falando de movimentos simultâneos de agir e observar, fazer e 
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refletir. Defendemos que a educação precisa de mais deslizes, quedas, de mudanças de 

postura, de possibilidade de dar vazão à criatividade e ao pensamento, inventando uma 

aprendizagem e inventando até mesmo seus próprios problemas. 

 
Para Deleuze a invenção do problema porta um caráter de necessidade, não 

sendo um processo subjetivo de compreensão de uma situação. Como 

afirmará mais tarde (Deleuze, 1987), são os signos que fazem problema e 

que forçam a pensar. Em Proust e os signos (1987), afirma: a arte é o 

destino inconsciente do aprendiz. A arte surge como uma perspectiva, 

como um ponto de vista a partir do qual a aprendizagem vai ser concebida. 

Entendida sob a perspectiva da arte, a aprendizagem possui características 

que não foram consideradas no âmbito da psicologia tradicional. De saída, 

o desempenho de uma atividade artística como tocar um instrumento, pintar 

um quadro ou escrever um poema não se enquadra no modelo de adaptação 

ao mundo externo. (KASTRUP ,2005, p.1280). 

 

Arriscamos construir nossas peças artísticas através da noção de conceber uma 

aprendizagem, como nos fala Kastrup.  

 

4.4.Beba-me 

 

 Essa imagem da figura 24, foi idealizada durante uma oficina que fizemos no 

decorrer do Mestrado, dentro de um evento proposto pelo Grupo de Estudos com Filosofia 

e Imagens- GEFI. A oficina foi ministrada por Marli Wunder, que nos ensinou a fazer 

composições com fotografias. Aprendemos a fazer colagens com diversas fotografias, a 

raspar o papel fotográfico criando novos efeitos nas fotos reveladas, dentre outros 

recursos. Inspirada pelos conhecimentos apresentados na oficina fizemos a composição 

desta experimentação: 
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Figura 24: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal,2017. 

 

 A fotografia expressa o momento em que Alice está em uma sala, após cair pela 

toca do Coelho, e encontra uma mesa com uma garrafa escrito: beba-me. Para compor 

esta fotografia, fizemos uma montagem com o desenho original de Tenniel no fundo, em 

preto e branco, como uma referência para a montagem do cenário. A fechadura da porta 

da sala é uma fotografia que foi tirada na oficina. Os elementos como a mesa e a chave, 

maiores que a boneca, expressam a desproporção de tamanho entre Alice e os objetos, 

lembrando que na história ela cresce e diminui na medida em que bebe o conteúdo da 

garrafa. 
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O elo que a leva a beber aquele conteúdo revela ser uma linha de fuga, que 

desestrutura Alice e modifica sua natureza. O efeito colateral de seu ato é uma verdadeira 

desterritorialização, em que ela e o cenário a seu redor se modificam simultaneamente: 

 

As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga 

ou de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 

conectarem às outras. O plano de consistência (grade) é o fora de todas as 

multiplicidades. A linha de fuga marca, ao mesmo tempo: a realidade de 

um número de dimensões finitas que a multiplicidade preenche 

efetivamente; a impossibilidade de toda dimensão suplementar, sem que a 

multiplicidade se transforme segundo esta linha; a possibilidade e a 

necessidade de achatar todas estas multiplicidades sobre um mesmo plano 

de consistência ou de exterioridade, sejam quais forem suas dimensões. 

(DELEUZE, GUATTARI, 1995, p.16). 

 

Alice se depara com suas multiplicidades, assumindo inúmeras formas e 

tamanhos, e consequentemente observando o cenário a seu redor assumir sentidos outros, 

imprevisíveis e em constante mutação. Esses enredos foram criados por uma pessoa 

também enredada em multiplicidades: Carroll, um professor, fotógrafo, religioso, 

escritor.  

Quando elaboramos essa imagem, um dos aspectos mais difíceis de se encontrar 

foi a chave. Afinal, o intuito não era representar a cena com elementos comuns, 

cotidianos. Por fim, encontramos uma chave antiga, com uma corrente, cujos fios traziam 

algo diferente do usual. Como os fios que se encontram na narrativa de Carroll, que 

remetem a linhas de fuga e a constante desterritorialização. A natureza em sua obra está 

submissa a outra ordem, diferente de seu cotidiano universitário ou religioso, conectando-

se ao mundo dos sonhos e a um cenário nonsense. 

 

Alice no País das Maravilhas é um livro surpreendente e divertido. Mas é 

sobretudo um jogo sutil de criatura, linguagem e situações que implodem 

qualquer sistema fechado, fixo ou hierárquico de representações. Ele foi 

escrito como um antidoto contra o embotamento da imaginação, o travo da 

inteligência e a contenção da graça (SEVCENKO, 2009, p.153). 

  

Como descreve Sevcenko, tentamos também elaborar uma espécie de jogo, que 

pudessem experimentar significar um antídoto do embotamento da imaginação. Várias 

tentativas deram errado, na mesma medida em que iam nos sugerindo novos caminhos e 

feituras. Em nosso redor, soluções fáceis e cômodas se insinuavam, silenciosamente 

incitando possibilidades de fazermos burocraticamente nosso trabalho de pesquisa, à 

“toque de caixa”, para ficarmos livres rapidamente da obrigação e podermos dedicar 
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nosso tempo livre a trivialidades. Resistindo a esse tipo de demandas, insistimos no 

caráter inventivo que nos levaria a criar a imagem acima. 

Quando Carroll escreveu seus livros, provavelmente deve ter se sentido impelido 

a usar frases feitas e clichês, a beber no caldo dos costumes e tradições da Era Vitoriana. 

Em vez de recorrer a fórmulas previsíveis para seu tempo, o autor foi impiedoso com seu 

tempo e seu espaço, organizando um esforço de desterritorialização generalizada, que 

implodiria a Era Vitoriana através de uma trama nonsense, sem sentido. Seu projeto 

literário era uma forma clara de oposição a um sistema fechado, excessivamente rígido, 

que embotava a imaginação, uma vez que suas mais fiéis tradições eram também seus 

limites soberanos. 

 

Em um de seus livros, a crítica inglesa Juliet Dusinberre demonstrou o 

papel inovador e revolucionário que tiveram as obras de Lewis Carroll para 

mudar esse cenário. Focando as obras de Carroll no território encantado, 

imaginativo e lúdico das crianças, como elas, ele se diverte, ao satirizar o 

mundo dos adultos, suas maneiras pomposas, sua seriedade aborrecida, sua 

falta de espontaneidade, seus preconceitos, sua arrogância autoritária e 

intolerante. Desse modo, ao assumir a perspectiva da molecada, Lewis 

Carroll colocou de ponta- cabeça a própria cultura vitoriana, expondo o 

mal-estar, a impostura e a esterilidade de uma sociedade fechada e 

repressiva. Um mundo tão cinzento pela fumaça das fábricas quanto pela 

gente insensível, enfadonha, inflexível e ranzinza que era reproduzida em 

grande escala (SEVCENKO, 2009, p.152). 

 

Ao colocar o mundo de “ponta – cabeça”, Carroll se tornou um dos mais 

expressivos escritores literários modernos, precursor do movimento das vanguardas, 

pioneiro no uso do recurso nonsense na literatura. Contemporâneo à revolução industrial, 

segundo Sevcenko, Carroll também fez uma espécie de revolução. Para implodir e 

desterritorializar a sociedade estéril e cinzenta em que vivia, ele usa da literatura como 

forma de criticar e satirizar estes costumes. A forma encontrada foi beber o conteúdo do 

pote e diminuir de tamanho, se fazer criança – e assim, se divertir, com as prerrogativas 

necessárias (a salva-guarda da infância) para não ser punido pelo delito de expor o mal-

estar daquela sociedade fechada e repressiva. 

Virgínia Woolf, no seu ensaio sobre a obra de Carroll, reproduzido no livro 

publicado pela editora Cosac Naify “Alice Através do Espelho e O Que Ela Encontrou 

Por Lá” (2015), nos diz que o escritor permitiu que voltássemos a ser criança: 

 

Mas como a infância permaneceu dentro dele inteiriça, ele foi capaz de 

fazer o que ninguém pôde fazer — ele foi capaz de voltar para aquele 

mundo; foi capaz de recriá-lo, de modo que nós também voltássemos a ser 
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crianças. No intuito de nos fazer ser criança de novo, ele primeiro nos faz 

dormir. “Caindo, caindo, caindo, será que essa queda nunca terá fim?” 

Caindo, caindo, caímos naquele mundo aterrorizante, loucamente 

inconsequente, e no entanto perfeitamente lógico, onde o tempo corre, 

depois para; onde o espaço estica, depois se contrai. É o mundo do sono; é 

também o mundo dos sonhos. Sem nenhum esforço consciente, os sonhos 

vêm; o coelho branco, a morsa e o carpinteiro, um atrás do outro, virando 

e se transformando uns nos outros, eles vêm ricocheteantes e saltitantes, 

passando através da nossa mente. É por esse motivo que as duas Alices não 

são livros para crianças; mas são os únicos livros em que nós nos tornamos 

crianças. O presidente Wilson, a rainha Victoria, o articulista do jornal 

“The Times”, o falecido Lorde Salisbury - não importa quão velho, quão 

importante, ou quão insignificante você seja, você se torna outra vez uma 

criança. Virar criança é ser muito literal; é achar tudo tão estranho que nada 

é surpreendente; é ser impiedoso, cruel, e no entanto tão passional que 

qualquer desdém, uma sombra, veste o mundo inteiro de luto. É ser Alice 

no País das Maravilhas. (WOOLF. In: CARROLL, 2015, p.204). 

 

Virginia Woolf afirma que Carroll nos faz voltar a ser criança. Nessa perspectiva, 

podemos tomar os próprios livros de Alice como os potes, que sorvemos através da leitura 

de suas palavras, podendo assim modificar nosso tamanho, nossa percepção e visão de 

mundo. Dentre todas as multiplicidades propostas em Alice, a primeira delas veio do fato 

de que Carroll quis que sua personagem principal fosse uma criança. Uma criatura 

aparentemente ingênua, ainda aprendiz dos costumes e ensinamentos que lhes são 

passados pelos mais velhos. Essa leveza do olhar infantil expressa também uma rebeldia, 

permitindo que questionemos quem somos ou para que lado podemos crescer.  

O próprio autor da obra precisou se desterritorializar para tornar-se criança: 

Charles Lutwidge Dogdson, um tradicional professor que se desfaz das suas conexões 

profissionais e religiosas ao criar o pseudônimo Lewis Carroll. Charles não só cria um 

pseudônimo como também cria uma personalidade diferente: se Charles é um tradicional 

religioso e professor, recatado e obediente, Carroll com sua Alice se expressa de forma 

irreverente, brincalhão, rebelde questionador. “Você acredita que, por muito tempo, 

Dogdson negou que ele era o tal Lewis Carroll”? (Canton, 2010, p.15).  

A negação de Carroll sobre seu processo é semelhante à Alice no momento em 

que bebe a poção que altera suas proporções. Ainda aterrorizada com tudo aquilo, ela 

chora, até o ponto em que cria um oceano de lágrimas que a leva, inevitavelmente, para 

o buraco da fechadura. 

Para Deleuze e Guattari, o oceano é um espaço liso, um campo de vetores, uma 

multiplicidade não métrica (Deleuze, Guattari, 1997, p.33), cujo espaço não podemos 

medir adequadamente. Por representar um espaço não-mensurável, os autores comparam 

o mar como um espaço liso: 
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O mar como espaço liso é claramente um problema específico da máquina 

de guerra. É no mar, como mostra Virilio, que se coloca o problema do fleet 

in being, isto é, a tarefa de ocupar um espaço aberto com um movimento 

turbilhonar cujo efeito pode surgir em qualquer ponto (DELEUZE, 

GUATTARI, 1997, p. 22). 

 

A cada avanço de Alice pelo espaço liso que se apresenta o País das Maravilhas, 

ela se depara com diferentes superfícies: primeiro cai pelo buraco da toca do coelho, e 

depois se vê envolta em uma lagoa de lagrimas, tal qual o espaço liso do mar: 

 
“Gostaria de não ter chorado tanto!” disse Alice, enquanto nadava de um 

lado para outro, tentando encontrar uma saída. “Parece que vou ser 

castigada por isso agora, afogando-me nas minhas próprias lágrimas! Vai 

ser uma coisa esquisita, lá isso vai! Mas está tudo esquisito hoje.” 

(CARROLL, 2002, p. 24). 

 

Alice caiu um movimento turbilhonar, uma lagoa de lágrimas, salgadas como o 

mar, que se apresenta como um problema. Ela não sabe de onde podem vir os movimentos 

de suas ondas, e por isso Alice nada de um lado para outro, tenta encontrar uma saída, 

mesmo com o risco de se afogar. Da mesma forma, a educação pode se aparentar como 

um mar, salgado, cheio de ondas, que vêm e vão, e, para as pessoas envolvidas, passa a 

não ser possível saber quando essas ondas vão começar ou terminar.  

Como seguir esse fluxo, e ocupar esse espaço turbilhonar? Para Deleuze e 

Guattari, em um espaço liso, o modelo hidráulico da ciência nômade (e também da 

máquina de guerra) se expande através da turbulência. Esse movimento produzido acaba 

por tomar o espaço, afetando a todos os seus pontos, muito diferente do processo de ser 

tomado por ele como um mero movimento local que vai de um ponto a outro (Deleuze, 

Guattari, 1997, p.22).  

Primeiro tomada pelo mar de suas próprias lágrimas, Alice acaba por tornar-se 

nômade, máquina de guerra, se expandindo pelo espaço, sem se deixar tomar pelo 

movimento de ir de um ponto ao outro. Ao sair do mar, ela chega a superfície, e se depara 

com criaturas estranhas que estão em meio a uma corrida: 

 
Primeiro traçou uma pista de corrida, uma espécie de círculo (“a forma 

exata não tem importância”, ele disse) e depois todo o grupo foi espalhado 

pela pista, aqui e ali. Não houve “Um, dois, três e já”: começaram a correr 

quando bem entenderam e pararam também quando bem entenderam, de 

modo que não foi fácil saber quando a corrida havia terminado. 

(CARROLL, 2002, p. 29). 

 

 Fazer uma pesquisa com criação de imagens, obedecendo a critérios rizomáticos, 

nos faz pensar que estamos em meio a corrida com Alice e as criaturas estranhas. A linha 

teórica e metodológica que seguimos nos levou a tornar nômades como Alice, igualmente 
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transformados em máquinas de guerra. Uma linha traçada por alguém, em um espaço 

estriado que se faz espaço liso (na medida em que se começa a correr quando bem entende 

e para de correr da mesma forma), goza de uma autonomia, como nos diz Deleuze: 

 

Um trajeto está sempre entre dois pontos, mas o entre-dois tomou toda a 

consistência, e goza de uma autonomia bem como de uma direção próprias. 

A vida do nômade é intermezzo. O nômade não é de modo algum o 

migrante, pois o migrante vai principalmente de um ponto a outro, ainda 

que este outro ponto seja incerto, imprevisto ou mal localizado. Mas o 

nômade só vai de um ponto a outro por consequência e necessidade de fato; 

em princípio, os pontos são para ele alternâncias num trajeto. (DELEUZE, 

GUATTARI, 1997, p.42). 

 

Nosso trajeto está se construindo no meio, como nômades. Nesta pesquisa, 

assumimos uma autonomia no intuito de tomar nossa direção própria, para correr quando 

se bem entende e parar da mesma forma. Assim, os pontos que nos circundam alternam 

nosso trajeto na pesquisa, e nos permite ocupar o espaço liso, mapear, cartografar o trajeto 

na medida em que seguimos perambulando. 

Produzimos imagens sem saber se dariam certo e para onde nos levariam. Mas a 

própria feitura trouxe junto as perguntas e também algumas respostas. Não havia nada a 

ser provado ou apurado – talvez houvesse algo a ser provado no sentido sensorial; não de 

provar uma hipótese, mas de provar um alimento, de degustar, de saber qual é seu gosto. 

Sem expectativas gerais, objetivos delimitados a priori, buscamos a via nômade, fazendo 

o caminho falar e nos trazer todos os pressupostos que precisávamos.  

 

4.5.Coelho Molhado  

 

Aqui, recriamos uma cena com o Coelho Branco, remetendo ao momento em que 

ele emerge da água, ainda dentro do guarda-chuva (que se encontra invertido, virado de 

cabeça para baixo). Ao inserir os elementos para construir a imagem, refletimos que seria 

interessante estilizarmos a maior parte dos aspectos que pudéssemos. 
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Figura 25: Fotografia, experimentação de Heloisa (autora). Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

Por exemplo: um ilustrador lidará com total capacidade de expressão e estetização 

da realidade através de seu traço. Em uma colagem, a expressão gráfica poderia ser parcial 

ou integral, se valendo mais ou menos de desenhos e fotos. Já um desenho animado teria 

dilemas expressivos semelhantes ao da ilustração, buscando combinar elementos gráficos 

estilizados segundo uma estética determinada.  

Dessa maneira, refletimos se usaríamos água de verdade ao produzir a imagem, 

até que por fim optamos por estilizar também esse elemento na montagem fotográfica. 

Portanto, buscamos trazer também um artifício semelhante, considerando, porém, que 

utilizávamos uma mídia que não é o desenho animado, mas uma foto. Assim, foi usado 

um pano azul para indicar a agua dentro do guarda-chuva.  
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O coelho é um animal de pelúcia, com um relógio (desenhado) em sua barriga. 

Nossa intenção foi dialogar diretamente com o desenho da Disney e também com as 

informações do livro de Carroll. Abaixo, temos algumas imagens encadeadas juntas para 

comparar: 

 

 

Figura 26: Ilustração por John Tenniel. Fonte: CARROLL, 2002. 
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Figura 27: Fotograma, por Disney. Fonte: Disney, 1951. 

 

 Trouxemos aqui outras duas imagens que dialogam com nosso experimento. A 

cena em que nos baseamos para nossa recriação fotográfica foi retirada do filme da 

Disney de 1951. Contudo, o ilustrador da versão original de Alice no País das Maravilhas, 

John Tenniel, não ilustrou essa específica cena. Temos apenas a descrição textual de 

Lewis Carroll sobre esse momento.  

 A construção das imagens em nossas experimentações exigiu um entendimento 

da história, da sua dinâmica particular. Uma interpretação que não respeitasse a 

intensidade da narrativa de Carroll corria o risco de ser inadequada. A análise das imagens 

dos livros e filmes refletiu na tentativa de construir as nossas expressões sobre esta mesma 

história e suas possibilidades de (novas) imagens.  

A escolha na experimentação envolveu soluções como a de usar um coelho branco 

de pelúcia, ou, no caso de Alice, uma boneca com cabelos loiros que se faz de Alice. A 

ambientação e a cenografia nessa cena foram garantidas através de um guarda-chuva 

acompanhado de um pano florido, ou um relógio grande de papel, por exemplo. Diante 

desses elementos, era preciso também pensar a fotografia, e a maneira de enquadrar 

esteticamente todo o material. Observamos o ângulo da foto, recompomos a realidade 
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estética sobre a qual queríamos remeter, ainda que pare isso buscássemos lugares reais 

onde colocar os objetos.  

Percebemos que essas experimentações possuem dificuldades e demandas, e 

torna-se inviável produzi-las de maneira ligeira e despretensiosa. Foi necessário tempo, 

gestos, interrupções, olhares vagarosos, e uma observação detalhada do que buscávamos. 

Como nos diz Larrosa: 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 

requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para 

escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 

parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 

a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 

automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 

ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 

outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo 

e espaço (LARROSA, 2002, p.24). 

 

 Diferente do próprio Coelho, que está sempre correndo com pressa, tentamos dar 

tempo ao tempo, permitir que reflexões e olhares fossem nos fornecendo os caminhos de 

maneira espontânea e até mesmo natural. Esses movimentos lentos e pacientes citados 

por Larrossa se somam à noção de uma aprendizagem inventiva, ao aprendizado de uma 

arte, como nos diz Kastrup: 

 

O aprendizado de uma arte não se submete aos parâmetros da solução de 

problemas e da adaptação, mas envolve uma aprendizagem 

permanentemente criadora e um direito ao inacabamento que é sua marca. 

O aprendizado da arte não se esgota na aquisição de respostas e de regras 

cognitivas. O aprendiz-artista não é aquele que repete mecanicamente uma 

mesma resposta ou uma regra definida, mas aquele que é capaz de 

reinventar- se permanentemente, inventando simultaneamente novos 

mundos. A aprendizagem da arte desenvolve-se numa tensão permanente 

entre a invenção de problemas e a solução de problemas. O direito ao 

inacabamento aponta para um processo de aprendizagem permanente, mas 

também de desaprendizagem permanente, pois o verdadeiro artista é aquele 

que jamais abandona sua condição de aprendiz (KASTRUP, 2005, p.1280). 

 

 Seria pertinente que alguém questionasse quais as razões de se fazer uma imagem 

de coelho que fosse tão fiel ao desenho da Disney. Porque deveríamos nos ater a uma 

entre tantas adaptações da história de Carroll? Será que o fato de ser talvez a mais 

conhecida expressão gráfica da obra de Carroll não envolveria, de certa forma, um padrão 

aprisionador para aquele que busca realizar novas criações? 

É possível que tenhamos de fato entrado nessa espécie de “armadilha conceitual”. 

Caso a necessidade imperativa seja a de se afastar de representações excessivamente 
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trabalhadas, nossa imagem poderia acabar considerada como limitada. Na verdade, 

podemos afirmar que, apesar do rigor que inspirou a elaboração da foto, havia uma 

espécie de espontaneidade motivadora.  

Contudo, se toda expressão visual do livro de Carroll entra em um diálogo com o 

texto (condição da qual nem mesmo o ilustrador original, John Tenniel escapa), não 

poderíamos dizer que também realizávamos nosso diálogo, mesmo que fosse de segunda 

mão? De todo modo, Kastrup nos fala do aprendizado que a prática artística traz, 

perspectiva essa que entendemos ser capaz de redimir todo tipo de experiência, sobretudo 

as nossas, que estão à serviço de uma reflexão e de uma pesquisa. 

 Afinal, nosso trabalho tem como base metodológica a cartografia, que permite 

uma abertura de possibilidades, e onde até mesmo os “erros” podem exercer um papel. 

Em uma pesquisa tradicional, esta foto do coelho que produzimos poderia ser tomada 

como excessivamente parecida com a do desenho da Disney, provocando um efeito quase 

que de repetição, como se fosse um desvio negativo cujo resultado é o de um projeto 

pouco potente. Ao expor tais ideias, trazemos em consideração os aprendizados que 

vieram dos estudos com a cartografia, quando, desde a graduação, trabalhamos a 

abordagem da expressão.  

Diante de certa dificuldade com desenhos em lápis e papel, encontramos nas 

montagens fotográficas uma forma de expressar e criar imagens particulares. Essa 

experimentação se mostra um processo contínuo, sobretudo quando se estuda imagens e 

as artes em geral, mesmo que, no processo de mestrado, possamos reconhecer o que 

Kastrup se refere como sendo “uma aprendizagem permanentemente criadora e um 

direito ao inacabamento que é sua marca”, ou seja, o direito ao inacabamento, a algo não 

finalizado, pronto.  

O processo de aprendizagem em uma pesquisa como essa é contínuo, ou seja, o 

caráter experimental das produções pressupõe que a liberdade e espontaneidade por trás 

dessas tentativas tem um preço. Muitas vezes, o resultado pode trazer algo que pareça 

inconsistente (como o caso que refletimos, sobre uma imagem que remete tão 

intensamente a uma expressão gráfica consagrada da mesma cena). Mesmo quando a 

produção de imagem demande tempo e reflexão, algumas decisões podem comprometer 

a intenção.  

Nesses casos, é pertinente considerar as palavras de Kastrup a respeito do aprendiz 

artista, aquele que não reproduz mecanicamente uma mesma resposta ou uma regra 
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definida. No caso da foto do coelho, alguns elementos abriram mão da originalidade para 

prestar contas intensamente à outra expressão gráfica, por exemplo, na posição do coelho 

dentro do guarda-chuva invertido. O que fazer diante da percepção (posterior à imagem) 

de que houve essa repetição? O problema inesperado, contudo, poderia ser interpretado 

como solução, não por forçar a criação de outra imagem, mas por permitir que reflexões 

sobre criação e produção de imagens viessem à tona em nosso trabalho.  

 Uma dinâmica parecida pode ser constatada diante do fato de que, no processo 

educacional, muitas vezes os alunos repetem o que aprendem com seus professores, e 

mesmo esses alunos ao se tornar professores muitas vezes acabam por realizar atividades 

de modo mecanizado. É possível considerar que a metodologia da cartografia e os 

caminhos percorridos em nosso trabalho e nossos estudos trazem o intuito de evitar as 

repetições, ao mesmo tempo que permitem as reflexões, a expressão pessoal e a vivencia 

da experiência. 

Kastrup nos fala de uma aprendizagem inventiva, e acreditamos que esse 

acontecimento pode se dar dentro da pesquisa, no momento em que trazemos um 

questionamento sobre a prática do movimento de buscar respostas. Dentre tantas 

constatações decorrentes desse fato, pudemos reforçar alguns sentidos buscados com a 

presente pesquisa, através do tema escolhido, dos conceitos, ou dos autores envolvidos. 

É possível que este acontecimento de se questionar a própria experimentação acabe por 

se revelar potente para a pesquisa, uma vez que movimentos de reflexão e de 

questionamento acabam gerando não apenas uma revisão, mas uma abertura a novas 

possibilidades criativas e novos aprendizados. 

 Mesmo que essas reflexões não tragam respostas objetivas, é possível que a 

consideração de uma perspectiva de inacabamento (ou seja, de uma aprendizagem 

permanente) traga uma busca que, em si mesma, já revele ser movimento potente. Isso é 

possível na medida em que lidamos com uma concepção de educação aberta ao diálogo.  

Para refletir conosco, trazemos aqui algumas palavras de Adriana Peliano, a 

respeito de uma suposta repetição das imagens de Alice: 

 
Os livros de Alice apresentam bem poucas descrições dos cenários e 

personagens. Assim, poderíamos supor que a história de suas ilustrações, 

de Tenniel em diante, seria marcada por interpretações visuais livres e 

singulares. Mas não foi isso que aconteceu. A repetição de soluções 

gráficas e espaciais predominou durante várias décadas, pelo século XX 

adentro, beneficiando-se pouco da ousadia então conquistada no design, na 

ilustração e nas artes em geral. Recentemente o vento mudou de direção. 
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Hoje percebemos claramente que Alice já não é mais a menina vitoriana, 

mas um aliceoscópico, caleidoscópio de múltiplas possibilidades 

(PELIANO, 2015, p.145). 

 

 Uma outra possibilidade de refletir com essas constatações envolve o processo 

educativo vivenciado durante anos na fase escolar.  Almeida nos diz que “há uma grande 

maioria de pessoas cuja inteligência foi e está sendo educada por imagens e sons, pela 

quantidade e qualidade de cinema e televisão a que assistem e não mais pelo texto 

escrito”. Em seguida, o autor prossegue relatando o que percebeu nos programas de 

alfabetização: “É também estranho que os programas e teorias de alfabetização não lidem 

com a “alfabetização” de imagens e sons, com essa moderna forma de entender e agir no 

mundo” (Almeida, 2004, p.8). 

Todos aqueles que foram educados por imagens muitas vezes acabam por 

naturalizar seu contato, abrindo mão de um distanciamento crítico que possibilita 

maneiras até mesmo previsíveis de lidar. Se estudamos as imagens para além de seu 

caráter ilustrativo, porque nossa prática acaba por criar um personagem de maneira tão 

fiel à versões cujo uso pela cultura popular já está até mesmo desgastado? Porque não 

buscar inspirações alternativas, ou cogitar até mesmo reinvenções radicais desses mesmos 

personagens? Na verdade, o erro, fruto da repetição, acaba por fazer parte do processo de 

aprendizagem, uma vez que imitamos e nos repetimos, até conseguir expressar da nossa 

própria forma.  

 A ilustração da figura 28, feita pela artista Yayoi Kusama fez para uma das 

edições de Alice No País das Maravilhas (2014) não apresenta muitas características 

parecidas com as de Tenniel. Notamos isso, por exemplo, em uma das marcas registradas 

dessa artista, que é criar imagens com bolinhas coloridas. Aqui, ela estava ilustrando o 

trecho do texto que fala do encontro de Alice com a Lagarta, contudo, a página aparece 

repleta de cogumelos, que invadem até o texto escrito. Não vemos Alice e nem a Lagarta. 

Em vez disso, a artista nos traz diversos desenhos de cogumelos, estilizados com formatos 

e estampas diferentes. 
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Figura 28: Ilustração por Yayoi Kusama. Fonte: Carroll, 2015, p. 68 e 69. 

 

 

Figura 29: Ilustração, por Rangel Cabral, aluno da turma de biologia que foi realizado o estágio docência. Fonte: 

arquivo pessoal,2017. 
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 A figura 29 é uma ilustração feita por um aluno do curso de Biologia da UFSJ, e 

foi fruto de uma oficina que ministrei na turma, abordando meus estudos com Alice. 

Apresentei aos alunos meu trabalho de iniciação cientifica com as imagens de Alice e 

falei da minha pesquisa no mestrado. Diante disso, a proposta de oficina consistiu dos 

alunos fazerem um desenho sobre a história da Alice. Este desenho destacado acima foi 

um dos que escolhi para análise, pois achei diferente a abordagem escolhida: o aluno 

desenhou só o cogumelo, fazendo referência a passagem do encontro de Alice com a 

lagarta. Interessante observar que, sem ter conhecimento da inusitada escolha de Kusama, 

este aluno também escolheu apenas a imagem do cogumelo para expressar esta parte da 

história.  

 

 

Figura 30: Imagem, por Luiz Zerbini. Fonte: Carroll, 2009, p.58. 
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 Ainda sobre os cogumelos, trouxemos essa fotografia do artista Luiz Zerbini, 

figura 30. O artista mesclou ilustrações e colagens, finalizando com a produção de uma 

fotografia do conjunto da montagem. Dentre as colagens, ele inseriu cartas de baralho 

recortadas para compor o cenário e fazer a fotografia. Nesta imagem o artista cria um 

bosque de cogumelos e flores, mostrando a personagem da Lagarta saindo de uma carta. 

O ângulo e o posicionamento em que foram tiradas a foto nos permite ter uma visão em 

perspectiva da cena, e a imersão resultante gera um efeito tal que é como se também 

estivéssemos dentro do bosque. 

 

4.6.Encontro com o Gato 
 

 

Figura 31: Ilustração de John Tenniel. Fonte: CARROLL, 2002. 

 

 No nosso processo de experimentação do Gato de Cheshire, tivemos várias etapas 

de oscilação e de dúvidas a respeito de como realizar a foto que abordasse esse 

personagem. Na verdade, na maior parte do tempo, cogitamos descartar que essas fotos 

aparecessem no trabalho. Contudo, parte da pesquisa com a cartografia envolve a 

exposição do processo, os possíveis equívocos do caminho, focando menos em 



127 

 

resultados, e mais na própria prática da pesquisa, no que se resulta do esforço em si, sem 

que o mérito da jornada esteja apenas no fim, mas focando no próprio entremeio de tudo. 

 Para falar dos primeiros passos que envolveram nossas tentativas de expressão do 

Gato de Cheshire, devemos voltar um pouco no tempo, quando estávamos realizando 

pesquisas com imagens em um projeto de iniciação científica da graduação de pedagogia. 

Na ocasião, produzimos imagens envolvendo a história infantil da personagem 

Chapeuzinho Vermelho. Todo o processo de criação das imagens misturou bonecos, e até 

mesmo vestimos fantasias de modo a compor parte das cenas fundamentais da história.  

 Para o personagem do Lobo Mau, usamos nosso cachorro, um animal de 

estimação que estava por perto, e que foi incorporado no processo de feitura das imagens. 

Depois de várias tentativas envolvendo diferentes ângulos e poses, escolhemos algumas 

imagens que pareceram satisfatórias. Há de se considerar a diferença entre utilizar 

bonecos e animais: no trabalho com bonecos, você perde em espontaneidade o que ganha-

se nas possibilidades de controlar o resultado final. Com animais é o oposto: você não 

tem margem de controle na produção das imagens; contudo, eles trazem espontaneidade 

e vida para as fotos, e podem até nos levar a resultados imprevisíveis. 

 Já na fase de pesquisa do presente trabalho, apareceu um gato no quintal de casa. 

Um animal que não era comum naquele ambiente, sobre o qual nada sabíamos (a respeito 

de possíveis donos e casas onde ele moraria, ou mesmo se morava na rua). Conseguimos 

várias fotos desse animal, e cogitamos usá-las no trabalho para representar o Gato de 

Cheshire. 
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Figura 32:Fotografia, experimentação de Heloísa (autora). Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

A relutância em usar dessa imagem foi fruto de se pensar nos processos de 

inventividade por trás dos experimentos fotográficos. Tratava-se, afinal, de uma foto 

comum de um gato. Por mais que houvesse algo de imprevisível, – uma vez que esse gato 

não pertencia a nossa família, aparecendo repentinamente no muro de casa – começamos 

a questionar a validade de usar essa imagem. 

Possivelmente, essa aleatoriedade dos resultados oriundos das tentativas de inserir 

fotos dos animais na pesquisa nos fez relutar em usar as imagens resultantes. Na verdade, 

em diversos momentos nosso esforço era o de classificar cada um dos passos, de ter 

delimitações conceituais para tudo, como, por exemplo, na tentativa que fizemos de 

tabelar os personagens e acontecimentos da história de Alice em fatos reais ou 

imaginários. Ainda não tínhamos dado conta de que isso limitaria nossa pesquisa, faria 

nos apequenar diante da imensidão do País das Maravilhas, e não nos seria permitido 

sequer Atravessar o Espelho. Estaríamos criando raízes e não rizomas. 

Durante a pesquisa, em alguns momentos fui tentada a fazer essas separações, me 

limitar nas fronteiras do que seria real e que seria imaginário. Com o tempo e a cada passo 

da pesquisa aprofundando a metodologia cartográfica, fui aos poucos entendendo a 

pesquisa como rizoma, consegui perceber que a abertura e a ruptura dessas fronteiras me 

permitiria mais potências com o trabalho. Sobre a transformação temporal da cognição 

percebemos que: 
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A transformação temporal da cognição não segue um caminho necessário, 

não leva a uma sequência de estruturas cognitivas e estágios que seguiriam 

uma ordem invariante, como nas teorias do desenvolvimento cognitivo, 

mas é antes uma deriva, criada a partir dos acoplamentos com as forças do 

mundo. (KASTRUP, 2005, p.1275). 

 

Kastrup nos fala da transformação temporal da cognição, que não segue um 

caminho necessário e nem sempre leva a cognição esperada. O tempo permeia os 

processos desta pesquisa, dos aprendizados, da experiência. Tempo para a formação com 

leitura, o desenvolvimento da aprendizagem inventiva. 

 Apesar do nosso tempo de reflexão, paralelo à nossas leituras e nosso processo de 

formação através do próprio trabalho, continuávamos relutantes. Uma imagem isolada 

como esta do gato poderia, a princípio, parecer deslocada, no sentido de parecer comum 

enquanto representação ou enquanto construção estética. Porque o espectador que se 

deparasse com essa foto consideraria que esse gato no muro poderia ser uma expressão 

do Gato de Cheshire? Em que medida essa imagem contribuiria para um processo de 

aprendizagem inventiva?  

Depois de muitas reflexões, novamente recorremos à ideia do Atlas Mnemosyne 

de Aby Warburg. Se a imagem isolada do gato no muro poderia parecer deslocada ou 

desprovida de inventividade, talvez a sua inclusão em um mosaico maior – funcionando 

como uma peça que dialoga com um todo de outras imagens – talvez a transmutasse em 

uma imagem potente. Na apresentação de uma exposição feita em Madri entre 2010 e 

2011, intitulada Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Georges Didi-Huberman trouxe 

algumas reflexões sobre Warburg (cujo método era o inspirador e catalizador da 

exposição): 

 
Quando colocamos diferentes imagens — ou diferentes objectos, como as 

cartas de um baralho, por exemplo — numa mesa, temos uma constante 

liberdade para modificar a sua configuração. Podemos fazer constelações. 

Podemos descobrir novas analogias, novos trajectos de pensamento. Ao 

modificar a ordem, fazemos com que as imagens tomem uma posição. Uma 

mesa não se usa nem para estabelecer uma classificação definitiva, nem um 

inventário exaustivo, nem para catalogar de uma vez por todas — como 

num dicionário, um arquivo ou uma enciclopédia—, mas para recolher 

segmentos, troços da fragmentação do mundo, respeitar a sua 

multiplicidade, a sua heterogeneidade. E para outorgar legibilidade às 

relações postas em evidência (DIDI-HUBERMAN, 2010). 

 

Assim, consideramos que, mesmo que a imagem isoladamente não tivesse um 

apelo simbólico suficiente, ela talvez tivesse sua inclusão justificada através das “relações 
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postas em evidência”, ou seja, do inevitável “atlas” que compõe o mosaico de imagens 

deste trabalho. Se um conhecedor dos livros de Carroll talvez não pensasse diretamente 

no Gato de Cheshire ao observar aquela imagem isolada, o atlas cartográfico da pesquisa 

inteira talvez pudesse sugerir tal significado, tal qual uma peça de um quebra-cabeça 

maior que, uma vez unida ao projeto amplo, passa a fazer sentido no encaixe com as 

outras peças.  

Essas considerações partiram do fato de que um atlas dessa natureza não envolve 

a meta de se encontrar um projeto definitivo. Menos do que buscar uma espécie de 

“história verdadeira” e única, um projeto dessa natureza busca mesmo desconfigurar as 

visões previsíveis e estabelecidas a respeito de consensos de qualquer natureza. Para Didi-

Huberman, “fazer um atlas é reconfigurar o espaço, redistribuí-lo, desorientá-lo em fim: 

deslocá-lo aí onde pensávamos que era contínuo, reuni-lo ali onde supúnhamos que havia 

fronteiras” (Didi-Huberman, 2010). A produção de um mosaico de imagens que dialogam 

entre si, seria, nessa perspectiva, uma possível versão diante de tantas outras versões. 

Todas essas releituras do mundo constituiriam parte de um amplo rizoma, cujos eixos 

isolados não se estabelecem como definitivos ou superiores em relação aos demais: 

 
Aby Warburg já tinha entendido que qualquer imagem — qualquer 

produção de cultura em geral — é um encontro de múltiplas migracções: é 

em Bagdad, por exemplo, que vai buscar os significados inadvertidos de 

algunos frescos do Renacimento italiano.  

São numerosos os artistas contemporâneos que não se conformam apenas 

com uma paisagem para contar-nos a história de um país: é a razão pela 

qual coexistem, numa mesma superfície — ou lâmina de atlas — diferentes 

formas para representar o espaço. É uma forma de ver o mundo e de 

percorrê-lo segundo pontos de vista heterogéneos associados uns aos outros 

(...) (DIDI-HUBERMAN, 2010). 

 

Apesar de tais considerações, demorou mais algum tempo até que a solução para 

a inclusão do Gato de Cheshire surgisse. Eis que, no quintal de casa, caiu uma pipa – algo 

que acontece corriqueiramente em cidades do interior. Contudo, o desenho que adornava 

a pipa imprevisivelmente oferecia uma excelente solução visual para a imagem que 

queríamos compor para a pesquisa: 
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Figura 33: Fotografia, experimentação de Heloísa (autora). Fonte: arquivo pessoal, 2017. 

 

Centralizada na pipa, uma imagem que remetia ao ícone primordial do Gato de 

Cheshire, que é seu sorriso misterioso e exagerado. Em diversos momentos da narrativa 

de Alice no País das Maravilhas, o Gato de Cheshire tem seus contornos diluídos, e tudo 

o que podemos ver é seu enorme sorriso. Para Almeida, 

 
A imagem do gato de Cheshire no desenho animado de Alice representa 

em parte esse processo. A sua aparição e desaparição constante brinca com 

nossa imaginação propondo traços que o caracterizam como um gato e 

também com um gato diferente que, depois que nos acostumamos com ele 
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(e Alice também) basta o seu sorriso enorme para o identificarmos. 

(ALMEIDA,2004, p.88). 

 

 O interessante sobre essa pipa é que ela certamente alude ao Gato de Cheshire: se 

a imagem central de um ícone arredondado pintado de preto com o sorriso no meio (os 

olhos já eram uma grande pista), temos no entorno da imagem (na parte branca) diversos 

desenhos onde observamos um gato sorridente sempre no mesmo ângulo. 

 Ainda assim, hesitamos na inclusão dessa imagem. Afinal: mesmo que a pipa nos 

trouxesse uma solução visual tão rica de possibilidades, ela foi fruto de um acaso, de um 

acontecimento que não dependeu de nós, e que, portanto, poderia comprometer nossa 

intenção que envolvia um processo pautado pela inventividade.  

 Em nossas leituras, acabamos por perceber que, na história do cinema, temos 

diversos exemplos de obras em que o acaso foi primordial para que diversos filmes 

fossem bem-sucedidos. Mesmo que nossa obra esteja pautada na produção de fotografias 

baseadas em uma obra literária, nos parece interessante considerar o meio do cinema, uma 

vez que dessa mídia vieram diversas das teorias sobre imagem e sobre montagem e 

sobreposição de imagens. 

 Por exemplo, o cineasta e historiador Jean Douchet nos conta que, em um dos 

primeiros filmes dos Irmãos Lumière, o cinematógrafo foi posicionado de modo a 

focalizar dois Duques que deveriam parar em um específico lugar. Contudo, a carruagem 

não parou neste exato lugar esperado, o que forçou o operador a interromper a tomada e 

deslocar o cinematógrafo até outro ponto. Isso talvez seria visto pelos diretores como um 

corte acidental, uma vez que não se tratava de um recurso até então utilizado. Na verdade, 

uma mudança de enquadramento acidental como essa acabou se tornando o primeiro 

efeito de montagem da história do cinema (Douchet, 1993, p. 152).  

 Lembramos também do fim do filme O Céu de Lisboa, do diretor alemão Wim 

Wenders, em que um foragido cineasta chamado Friedrich Monroe abandona sua casa e 

seus compromissos profissionais para captar imagens aleatórias nas ruas da capital 

portuguesa. Monroe está desiludido com o cinema. Para ele, a intenção deliberada de se 

criar uma imagem faz com que se perca certa espontaneidade da própria vida. Deprimido 

com os resultados de seu cinema intencional, para ele apenas imagens captadas ao acaso 

trariam algo de realmente potente.  

 
Adoro esta cidade! Lisboa! E a maior parte do tempo vi-a realmente em 

frente aos meus olhos. Mas apontar uma máquina de filmar é como apontar 
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uma arma. E cada vez que a apontei, senti-me como se a vida se estivesse 

a escoar das coisas. E eu filmava e filmava, mas a cada rodar da manivela, 

a cidade recuava mais e mais, afastando-se mais e mais, como o Gato 

Sorridente da Alice (LISBON, 1994). 

 

A tarefa de produzir imagens nos pareceu, por vezes, semelhante ao Gato 

“Sorridente de Alice”, que recuava e se afastava de nós. Em parte, esse gato imaginário 

expressava nosso medo e nossa angústia, afinal, não somos artistas e nem tivemos uma 

preparação técnica sofisticada para produzir imagens dessa maneira. A tarefa da criação 

exige responsabilidade, pois, diferente de um material “terceirizado”, produzido por 

editoras ou instituições credenciadas, somos nós os responsáveis pelo que criamos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

QUEM SONHOU? 

 

Quem sonhou? É o título do último capítulo do segundo livro das aventuras de 

Alice: “Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá”. Sendo este nosso “último 

capítulo” e, dentro da perspectiva da cartografia em que, uma pesquisa não tem começo, 

nem fim, está no meio, assim, não tendo começo, nem fim, está no meio, fazemos então 

uma pausa. Se não tem fim, não podemos dizer que está concluída nossa pesquisa, mas, 

como optamos por fazer uma pausa, apresentamos algumas considerações.  

Retomamos o início do texto, quando nos referimos aos nosso caminhos 

percorridos até então, um momento de “olhar para trás”, para vermos onde já tínhamos 

percorrido, e o que poderíamos ainda encontrar nesses mesmos caminhos já trilhados, e 

assim seguir construindo novos caminhos. Relatar este caminho no início deste texto nos 

trouxe referências para poder seguir com a pesquisa, nos mostrou a necessidade que 

sentimos, em manter o estudo do contexto em que foi criada a obra de Alice, que 

descrevemos no primeiro capítulo. Acreditamos que para estudar esta obra é preciso 

conhecer também seu autor e o contexto em que foi criada, bem como também é 

importante estudar sua principal caraterística, o estilo nonsense. 

O caráter nonsense fez com que esta obra fosse muitas vezes mal interpretada, 

como uma história louca e sem sentido, pois é nessas características que encontramos 

potência, a falta de sentido, ou não ter um sentido definido para esta obra, nos possibilitou 

criar sentidos e conexões com diversas áreas e temas, como a literatura, as imagens e a 

educação. 

O segundo capítulo foi de grande importância para esta pesquisa, pois a partir dele 

que conseguimos definir como seguiríamos nosso projeto. Amparados pela metodologia 

cartográfica e buscando uma aprendizagem inventiva, relatamos neste capítulo nossos 

processos de pesquisa, e de criação de dados. A criação do mural, do varal, e das imagens 

dos livros, proporcionaram registros fotográficos que pudemos incluir e discutir no texto, 

como processos criativos de produção e de análise dentro da pesquisa.  

No terceiro capítulo conhecemos um pouco das possibilidades inventivas desta 

obra, as conexões entre literatura e imagens, se expandiram ao longo dos anos, e nos 

proporcionam atualmente uma vasta produção inspirada nas histórias de Alice. O caráter 
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nonsense permite que esta obra seja interpretada por diferentes linguagens, encontramos 

expressões de Alice na literatura, nas imagens, ilustrações, fotografias, pinturas, peças de 

teatro, letras de músicas, filmes, e possivelmente em outras criações que não abordamos 

neste texto. Esta amplitude de lugares que Alice pode caminhar, mostra as potentes 

conexões que podem ser criadas com esta obra. 

O quarto capítulo, assim como o segundo, foram potentes para criar conexões 

nesta pesquisa. O processo de desenvolvimento, desde o estudo teórico dos textos, até a 

criação das fotografias foi uma importante conexão entre teorias e imagens, que nos 

aproximaram da pesquisa, fazendo com que nos conectarmos em produzir dados que nos 

fossem sensíveis, e até íntimos. Nos motivaram a aprender com Alice, como ver com seus 

olhos, olhar para onde ela olhava, o sentir o nonsense, nos perder e encontrar nos 

caminhos que percorremos. 

O que podemos aprender com Alice? aprendemos com Alice a criar uma 

aprendizagem inventiva, a deixar sem sentido, ou a não definir um sentido único, nos 

abrimos as potências do nonsense. Como fazer uma pesquisa nonsense em um programa 

de Mestrado em Educação? Nos jogamos nessa ousada toca, e de certa forma, fizemos 

uma pesquisa em educação com alguns pontos sem sentido. Porém a possibilidade, por 

vezes arriscada, de uma falta de sentido, ou de um sentido determinado foi o que deu 

potência para nossa pesquisa. Pudemos criar imagens, fotografia, inventar um processo 

de pesquisa com um mural, um varal, que nos movimentou a pensar outras possibilidades 

de ver o mundo.  

Nos caminhos percorridos durante esta pesquisa cartográfica, os aprendizados 

com os conceitos de experiência e de aprendizagem inventiva foram fundamentais para 

inventar o caminho que seria efetivamente percorrido. Os estudos teóricos levaram a 

novos conceitos, novas perspectivas de mundo, nos levando a inventar outras formas de 

organização do estudo, como o de inventar um mural com conceitos ou fazer novas 

imagens para compor a história de Alice. O uso desses recursos significou o próprio 

processo de criação desta pesquisa, com a qual aprendemos na mesma medida em que 

compartilhamos ideias.  

É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe 

acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, 

nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre. [...] A experiência 

é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se 

experimenta, que se prova. (LARROSA, 2002, p.25). 
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Falando aqui em primeira pessoa, acredito que o encontro com a experiência foi 

possível na realização deste trabalho, uma vez que esses acontecimentos me perpassaram, 

tocaram, afetaram, ameaçaram. O que me aconteceu? O que me tocou? Como estas 

experiências contribuíram para a criação de um mundo?  

De fato, esta pesquisa me fez estudar e conhecer temas que não conhecia, ao 

mesmo tempo que estudava também temas já conhecidos. A atitude a todo tempo exigida 

foi a de estar aberta para poder ver novas perspectivas, para se ter encontros ora 

agradáveis e ora ameaçadores, nesses casos por precisar de tempo para decodificar 

algumas das teorias trabalhadas. Tudo isso implicou na trajetória de se relacionar com a 

pesquisa, com o próprio tempo dessa pesquisa, oscilando entre a pressa e a lentidão, e os 

prazos para se cumprir. Toda a jornada de experiências da educação na pós-graduação 

teve como resultado a verdadeira invenção de uma pesquisa, que foi também um convite 

para que eu me reinventasse como pesquisadora, e, nesse mote, poder inventar um mundo 

novo a partir deste processo de produção de subjetividade. 
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