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IDEIAS PARA SALA DE AULA

Aqui você vai encontrar sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula 
antes, durante e depois da leitura. São propostas de reflexões sobre a história, a estrutura 
narrativa e os temas interdisciplinares, para além da ficção. 

PARA ALICE, DE L. C.

Antes de iniciar a leitura da obra, é importante apresentá-la aos alunos em sala de aula 
a fim de motivar o interesse deles. Comece lendo com eles o prefácio (p. 7-9) e conversan-
do sobre o fato que deu origem à obra e a inspirou: um passeio de barco no qual estavam o 
autor, Lewis Carroll, dois religiosos e três meninas, entre elas, Alice, que na época tinha 10 
anos. Eles estavam em um bote e desceram o rio Tâmisa, em Oxford, na Inglaterra, até que 
pararam em uma aldeia para um piquenique. Enquanto navegavam, Carroll ia inventando 
histórias com base na paisagem e nos animais que viam pelo caminho e em elementos que 
provavelmente faziam parte da vida das meninas, como escola, professores, matérias que es-
tudavam, poemas, canções, entre outros. Contextualize a biografia do autor e seu verdadeiro 
nome – Charles Lutwidge Dodgson –, a carreira de reverendo, a atuação como professor de 
Matemática, o gosto por contar histórias e tirar fotografias, seu talento para jogos lógicos. 
Comente que ele assinou a história com um pseudônimo, Lewis Carroll, e que a ofereceu de 
presente a Alice. Assim como apontado na introdução de Ana Maria Machado, instigue os 
alunos a perceber a sonoridade pronunciada em inglês entre o nome da menina e o pseudôni-
mo escolhido pelo autor – Alice e L. C. Por fim, contextualize a importância da criação dessa 
história para a literatura infantojuvenil. Diferentemente dos contos de fadas tradicionais, em 
que um acontecimento é narrado, Carroll inovou ao não dar importância à ordem lógica da 
narrativa, sendo este texto conhecido como literatura nonsense, a qual combina elementos que 
têm sentido com outros que não o têm, privilegiando jogos de linguagem ou raciocínio lógico.   

Leia com o grupo o poema inicial (p. 11-12), o qual revela de forma subjetiva e poética essa 
trajetória de criação da obra.

OS MUNDOS DE ALICE

Antes de adentrar o universo maravilhoso de Alice, instigue os alunos a refletir sobre 
alguns pontos que podem ser encontrados na narrativa e que são motivo para observação e 
questionamentos: adulto � criança; grande � pequeno; educado � grosseiro; concreto �
imaginário; realidade � fantasia/ficção. Como em um jogo, solicite aos alunos que digam, 
de forma rápida e instantânea, palavras que exemplifiquem de que modo percebem tais 
polaridades ao seu redor. Por exemplo: O que vocês observam na relação adultos � crian-
ças? Adultos e crianças têm o mesmo ponto de vista sobre a realidade?. Espera-se que 
eles mencionem diferenças relacionadas a regras, brincadeiras, trabalho, espontaneida-
de, imaginação, etc. Se achar interessante, comente com eles algumas dessas oposições. 
Depois da leitura da obra é possível voltar a essas oposições e analisar como elas estão 
presentes nas experiências e inquietações de Alice.
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ENTRE O TEXTO E A IMAGEM

As ilustrações presentes na obra compõem um jogo intrigante entre a palavra e o desenho. 
Observe com os alunos o tipo de letra utilizado nas ilustrações. Elas remetem às letras capitula-
res, bastante empregadas na arte romana, nas chamadas iluminuras. Ornamentadas e geralmente 
maiores do que o tamanho-padrão do texto, serviam para iniciar e decorar textos. 

Promova momentos de observação das ilustrações com os alunos, ainda antes da lei-
tura, e instigue-os a refletir se haveria outro motivo, além do decorativo, para o ilustrador 
inserir letras em meio à imagem. Qual seria o valor da palavra compondo o mundo no qual 
se insere Alice?

TRAÇANDO UMA ROTA

Combine com os alunos um plano de leitura e trabalho sobre a obra. Alterne esse processo 
com momentos de leitura compartilhada em sala de aula e momentos individuais, em casa. 
Para isso, escolha alguns temas que norteiem a sua abordagem sobre o texto, sendo que o mo-
mento coletivo deve privilegiar os capítulos que possibilitam uma rica conversa entre o grupo. 
Por exemplo, a fim de compreender o que ocorre com Alice, os capítulos II e III podem ser 
usados para observar o início da narratividade e alguns elementos da linguagem na obra; no 
capítulo V, pode-se levantar questões sobre a dúvida de Alice a respeito de quem ela é e seguir 
com a análise do desenvolvimento da narratividade; o capítulo VII proporciona um estudo 
sobre o contexto histórico presente na obra, por meio da História Inglesa, seus costumes e 
sociedade; com o capítulo IX é possível promover um debate sobre como é abordada na obra 
a instituição de ensino “escola”; por fim, com base no capítulo XII, é interessante conversar 
sobre a conclusão da narrativa com o acordar de um sonho.

PALAVRAS ENRABICHADAS

Uma das características primordiais da obra de Carroll consiste no elaborado jogo de pa-
lavras empregado pelo autor ao longo de toda a narrativa. Podemos perceber na obra que ao 
adentrar esse lugar fantástico, e diante de tantos acontecimentos inexplicáveis, Alice constata 
que não só não sabe exatamente quem é, como também parece ter esquecido como se fala 
direito. As palavras que saem de sua boca são tão estranhas quanto a sua nova realidade, e 
se manifestam de forma inexplicável. Nesse novo ambiente, Alice procura encontrar a língua 
que melhor expresse o que pretende comunicar (se inglês, francês, latim, etc.) e percebe que 
pode até mesmo se comunicar com animais. O texto é farto, então, de neologismos, anagra-
mas, trocadilhos, paródias, brincadeiras com os sentidos das palavras, uso de rimas, etc., privi-
legiados nesta edição pelo rico trabalho de tradução, que procurou, tal qual na versão original, 
utilizar termos e jogos de linguagem adaptados às características da cultura brasileira e da língua 
portuguesa. Diante disso, proponha aos alunos um levantamento sobre esse tipo de ocorrências 
linguísticas ao longo da obra. Alguns exemplos de destaque são: morcego e amor cego (cap. 
I, p. 17); enrabichada, rabiscada, rabo, rabisco, rabicho (cap. III, p. 33); linha e nós (cap. III,
p. 34); corpo, porco (cap. VI, p. 60); “Eu vejo o que como”, “Eu como o que vejo” (cap. VII, p. 
64); Mistéria, Jografia, Parte (cap. IX, p. 87). 
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ENTRE TEXTOS

Nessa edição de Alice no País das Maravilhas há também um vasto e rico universo adaptado dos 
poemas vitorianos para cantigas do folclore brasileiro, recriados por meio de paródias. Leia com os 
alunos o texto “Sobre a tradução (p. 116-119), no qual Ana Maria Machado explica um pouco suas 
escolhas para esse trabalho. Entre outras coisas, a tradutora conta que optou por adaptar vários 
jogos de palavras à cultura brasileira e citar poetas brasileiros como Vinicius de Moraes, com o poe-
ma “A casa” (Cap. V, p. 48), e Gonçalves Dias, por meio do poema “Minha terra tem palmeiras” 
(cap. X, p. 93). Ambos foram retrabalhados por ela, mas por processos diferentes: o primeiro é uma 
paródia, e o segundo parece um tanto nonsense. Analise com os alunos os elementos de formação 
desse tipo de processo de reescrita: a rima, o sentido, a ironia, o jogo de palavras, o sentido preten-
dido nessas adaptações, etc. 

AS DÚVIDAS DE ALICE

Alice no País das Maravilhas surpreende o leitor por ser uma obra que desafia a ordem das 
coisas no mundo, da linguagem e mesmo da compreensão. Trabalhar os caminhos da narrativa 
pode ser um bom exercício para trazer à tona a estrutura da obra, o que pode também auxiliar 
o jovem leitor a dar passos substanciais em sua interpretação. Para isso, sugere-se encaminhar 
essa análise da narrativa pelo que podemos considerar uma das cenas-chave da obra, em um 
diálogo entre Alice e o Gato de Cheshire, no capítulo VI (p. 59):

— “Por favor, poderia me dizer qual o caminho para eu sair daqui?
— Depende muito de para onde você quer ir — disse o Gato.
— Não importa muito para onde... — disse Alice.
— Então não importa muito o caminho — disse o Gato.
— ... desde que eu chegue a algum lugar — acrescentou Alice, explicando.
— Ah, mas, com toda a certeza, você chega — disse o Gato — se caminhar bastante”.

O que essa conversa nos revela sobre Alice? Ela desejava encontrar uma saída do mundo 
subterrâneo onde estava, mas é possível ter clareza sobre aonde ela queria ir? De acordo com 
o Gato, antes de mais nada é preciso saber para onde se quer ir; caso contrário, o caminho 
é indiferente. Partindo dessas observações, faça com os alunos uma análise da narrativa. 
Pode-se iniciar detectando seus elementos básicos: O que ocorre na história, qual é a ação 
principal? Ou seja, o que ocorre com Alice para ela cair no mundo subterrâneo? Quando 
ocorre a história? É possível termos noção de sua duração? Quanto tempo Alice fica nesse 
local? Onde se passa a história? Os locais em que a história inicia e termina – em um jardim 
– e onde ela se desenvolve – sob a terra – revelam algo sobre o ocorrido? Com quem ocorre 
a história? Há uma razão ou um motivo que explique o fato ocorrido? Como se deu o fato?
É possível ter alguma percepção sobre suas consequências?

Com base nas respostas a essas questões, as ideias de começo, desenvolvimento, clímax e 
conclusão tornam-se mais claras na obra, e com a pergunta sobre “o caminho para sair daqui” 
percebe-se uma questão-chave (clímax) para compreender os desejos de Alice: Quem sou 
eu? Como faço para sair de onde me encontro, no interior da terra, ou seja, de um mundo 
imaginário? Como chego à superfície, ou seja, ao mundo real? A análise mais superficial dos 
elementos da narrativa pode ser um meio concreto para o jovem leitor chegar à interpretação 
mais profunda sobre os caminhos e inquietações de Alice.
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ATIVIDADE ESPECIAL

EXPERIMENTOS SOBRE O PONTO DE VISTA
Esta atividade tem como proposta unir as discussões e as atividades anteriores acerca 
de Alice no País das Maravilhas, levando os alunos a refletir ainda mais sobre a história, 
criando formas narrativas que tenham  como base o livro lido.

PRIMEIRO PASSO
Ao término da leitura de Alice no País das Maravilhas, solicite aos alunos que falem a respeito 

do que mais chamou a atenção deles na obra. Após ouvir as impressões, promova um debate 
sobre o que se percebe que é realidade – Alice passeava com a irmã e dormiu em um jardim –, 
e o que é próprio à fantasia – o momento em que cai em um buraco e passa a se relacionar com 
outra dimensão. 

Retome o capítulo I, em que se encontra a narração da queda de Alice, e procure instigar 
os alunos a imaginar qual seria a sensação dessa queda, tudo o que ela vê e pensa nesse cami-
nho, bem como o momento em que se depara com muitas portas e precisa, para atravessá-las, 
aumentar e diminuir de tamanho. Há diferença, por exemplo, na percepção de alguém que 
é grande (devido ao tamanho ou mesmo por ser um adulto) e da percepção de alguém que é 
pequeno (novamente, devido ao tamanho ou por ser criança)?

SEGUNDO PASSO
Em parceria com o professor de Arte, retome a ideia do sonho de Alice e de suas representa-

ções. Como é possível, por meio de palavras ou imagens, narrar o que é um sonho? Na narrativa 
de Carroll, isso pareceu trazer coerência entre os fatos ou incoerência? A princípio, todo sonho 
parece um tanto sem sentido. Contextualize o momento em que o sonho se tornou tema de inte-
resse nas obras de arte por meio do surrealismo e promova uma análise de obras de arte surrea-
listas para desenvolver seus conceitos. Com base nisso, apresente aos alunos obras de Salvador 
Dalí, um pintor exponencial desse movimento estético, e relacione sua arte com a escrita de 
Lewis Carroll, lendo com eles as páginas 121 a 123. Vale também pesquisar outras ilustrações 
que esse pintor fez para a edição especial de Alice no País das Maravilhas, em 1969, pela editora 
Random House.

TERCEIRO PASSO
Da semelhança de distorção e contorção da realidade presente na representação dos sonhos 

e expressas nas obras de Carroll e Dalí, provoque uma discussão com os alunos sobre como 
cada um enxerga a realidade de acordo com o próprio ponto de vista. Essa visão geralmente é 
amparada pelas experiências de cada indivíduo – ainda que este esteja inserido em um contexto 
histórico –, o que faz com que esse olhar seja ou não coerente com a realidade aparente. Afinal, 
o que é a realidade?
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Com base nessa discussão, que tal experimentar diferentes pontos de vista sobre a reali-
dade? Isso mudaria nossa “visão de mundo”? Formulado de outro modo, isso alteraria a forma 
como observamos e percebemos os fatos?

QUARTO PASSO
Com o auxílio do professor de Ciências, promova experiências que permitam vivenciar 

diferentes formas de perceber a realidade. Trabalhem com espelhos esféricos (côncavos ou 
convexos) ou, se não houver, utilize uma concha e uma colher, bem polida e sem riscos, para 
realizar a experiência de olhar por meio delas. Outra possibilidade para desestabilizar o olhar 
do aluno quanto à dimensão e quanto à percepção da realidade ao seu entorno é a de usar 
óculos de grau de diferentes tipos, a fim de desfocar a imagem do modo convencional. 

Após experimentar diferentes modos de olhar para a realidade concreta, retome a ideia do 
ponto de vista que Alice desenvolveu ao longo da narrativa: ora ela estava grande, ora pequena. 
Pergunte aos alunos: Será que isso muda a forma de percebermos o mundo exterior?

QUINTO PASSO
Por fim, sugira aos alunos a construção de um poema. Proponha um tema relacionado com 

um lugar concreto – por exemplo: “Meu jardim”; “Se essa rua”; “Era uma casa”, etc. – e peça 
que vivenciem esse local com uma das três possibilidades de distorção da imagem: espelhos, 
colher ou óculos. Oriente-os a estar com lápis e papel próximo e que anotem as sensações que 
essa visão lhes proporciona sobre o ambiente. Depois, faça uma seleção das palavras transcri-
tas e peça a cada um que componha seu poema. 
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