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CAPÍTULO I
PARA BAIXO NA TOCA DO COELHO



A lice estava a começar a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da sua 
irmã e não ter nada para fazer: uma vez ou duas ela dava um olhinho no 
livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele e “para que 
serve um livro”, pensou Alice, “sem figuras nem diálogos?”

Então, ela pensava consigo mesma (tão bem quanto era possível naquele dia quente 
que a deixava sonolenta e estúpida) se o prazer de fazer um colar de margaridas 
era mais forte do que o esforço de ter de levantar e colher as margaridas, quando 
subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou a correr perto dela.

Não havia nada de muito especial nisso, também Alice não achou muito fora do 
normal ouvir o Coelho dizer para si mesmo 

“Oh puxa! Oh puxa! Eu devo estar muito atrasado!” 

(quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas 
na hora tudo parecia muito natural); mas, quando o Coelho tirou um relógio do bolso 
do colete, e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e passou-lhe 
a idéia pela mente como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um 
bolso no colete e menos ainda com um relógio para tirar dele. Ardendo de curiosidade, 
ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande 
toca de coelho embaixo da cerca.

No mesmo instante, Alice entrou atrás dele, sem pensar como faria para sair dali.

A toca do coelho dava diretamente para um túnel, e então aprofundava-se 
repentinamente. Tão repentinamente que Alice não teve um momento sequer 
para pensar antes de já se encontrar caindo no que parecia ser bastante fundo.

Ou aquilo era muito fundoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 ou ela

“Eu adorava saber quantas milhas caí até agora”, disse ela em voz alta. “Eu 

devo estar a chegar a algum lugar perto do centro da terra. Deixe-me ver. 

Até aqui eu já desci umas 400 milhas, acho eu... “(A Alice aprendeu uma 

porção desse tipo de coisas na escola e pensou que seria uma oportunidade muito 

boa para colocar para fora todo o seu conhecimento; mesmo não havendo ninguém 

para ouvi-la, ainda assim era bom praticar.)

Para baixo,  para baixo,   para baixo. Essa queda nunca chegará ao fim?

“Bem”, pensou Alice consigo mesma. “Depois de uma queda dessas, eu não vou 

achar nada se cair pela escada! Em casa eles vão achar que eu sou corajosa! 

Porque eu não vou falar nada, mesmo que caia de cima da casa!” (O que era 

provavelmente verdade). 

muito ddddddddeeeeeeeevvvvvvvvaaaaaaaagggggggggaaaaaaaaarrrrrrrrrrr, pois 

a menina tinha muito tempo para olhar ao seu redor e para desejar saber o que 

iria acontecer a seguir. Primeiro, ela tentou olhar para baixo e compreender para 

onde estava a ir, mas estava demasiado escuro para ver alguma coisa; então, ela 

olhou para os lados do poço e percebeu que ele era cheio de prateleiras: aqui e ali 

ela viu mapas e quadros pendurados em cabides. Alice apanhou um pote de uma 

das prateleiras ao passar: estava etiquetado “GELEIA DE LARANJA”, mas para seu 

grande desapontamento estava vazio: ela não jogou o pote fora com medo de aleijar 

alguém que estivesse embaixo e por isso precisou fazer algumas manobras para 

recolocá-lo numa das prateleiras.



“Dinah vai sentir muito a minha falta esta noite, eu acho. 

Espero que eles se lembrem de lhe dar leite na hora do 

chá. Dinah, minha querida! Eu queria que estivesses aqui 

comigo agora. Não há ratos no ar, eu temo, mas poderia 

pegar num morcego, e eles são tão parecidos com os ratos, 

sabes. Mas será que os gatos comem morcegos?” E aqui 

Alice começou a ficar sonolenta e continuou a falar para si mesma, 

de uma maneira sonhadora. “Os gatos comem morcegos?”, 

e às vezes “Os morcegos comem gatos?”

thump!
thump!

caiu sobre uma pilha de gravetos 
e folhas secas e a queda acabou.

Como podem ver, ela não conseguia responder a nenhuma das 
duas questões, portanto não importava muito de que maneira 
ela as colocava. Alice sentiu que estava a adormecer, e começou 
a sonhar que caminhava de mãos dadas com Dinah e falava com 
ela, bem seriamente: “Então, Dinah, diga-me a verdade...você 
já comeu um morcego?”, quando subitamente,

(Dinah era a gatinha)

”Sim, acho que está correto, mas em que Latitude e L
o
n
g
i
t
u
d
e estaríamos?”

(Alice não tinha a mais leve idéia 
do que Latitude era, ou Longitude 
tampouco, mas ela pensava que 
eram boas palavras para se dizer.)

mas eu tenho que pedir-lhes que digam o nome do 
país deles, sabe. Por favor, madame, aqui é a Nova 
Zelândia? Ou Austrália? 

Para baixo, 
 para baixo, 
  para baixo. Não havia nada mais a fazer, então  
    Alice começou a falar novamente.

Ela iria pensar que eu sou uma garotinha ignorante 
por perguntar! Não, não vou perguntar nunca. Talvez 
eu possa ver o nome escrito em algum lugar.”

Logo ela começou novamente: “Eu queria saber se eu 
posso cair direto através da terra! Como seria engraçado 
surgir entre as pessoas que caminham com as suas 
cabeças para baixo. Os antipáticos, eu acho...

(e ela tentou fazer uma reverência 
enquanto falava — tentar fazer uma 
reverência enquanto se cai no ar! Você 
acha que poderia controlar isso?)

(ela estava menos triste que 
não houvesse ninguém ouvindo 
agora, porque aquela não soou 
como a palavra correta) 



Alice não estava nem um pouco magoada e 
pôde saltar sobre os pés num instante: olhou 
para cima mas estava tudo escuro sobre a 
sua cabeça, diante dela havia outro grande 
túnel e o Coelho Branco ainda estava à vista, 
apressado.

Alice não estava nem um pouco magoada e 
pôde saltar sobre os pés num instante: olhou 
para cima mas estava tudo escuro sobre a 
sua cabeça, diante dela havia outro grande 
túnel e o Coelho Branco ainda estava à vista, 
apressado.

Não havia nenhum momento a perder! lá se 
foi Alice como vento, exatamente a tempo de 
ouvi-lo dizer, quando virara a esquina:

“Oh! As minhas orelhas e os meus bigodes, 
como está a ficar tarde!”

Alice estava bem atrás dele quando dobrou 
a esquina, mas ainda era possível avistar o 
coelho. A menina encontrou-se, então, num 
comprido e baixo 
espaço, que era                          por uma fileira 

de lâmpadas penduradas no teto.

Havia portas a toda à volta do sítio onde se 
encontrava, mas estavam todas trancadas, 
e depois que Alice percorreu uma a uma, 
tentando cada porta sem sucesso, ela voltou 
tristemente para o centro do quarto, pensando 
sobre como sairia daquela situação.

De repente, encontrou uma pequena mesa 
de três pés, toda feita em          sólido: não 
havia nada sobre ela senão uma minúscula chave 
dourada e a primeira idéia de Alice foi 
de que ela deveria pertencer a uma das 
portas da sala; “mas, ai de mim!, ou as 

fechaduras são muito grandes 
ou a chave muito pequena, mas de qualquer 
maneira não iria abrir nenhuma das 
portas.” Entretanto, na segunda tentativa, 
Alice encontrou uma cortina que não havia 
percebido antes, e atrás dela existia uma 
pequena porta de aproximadamente 40 
centímetros: a menina colocou a pequena 
chave dourada na fechadura e, para seu 
grande prazer, ela encaixou!

vidro

Alice abriu a porta e viu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um 
buraco de rato: ela ajoelhou-se e avistou o mais adorável jardim que jamais vira. Como 
ela gostava de sair daquela sala escura e passear por entre aqueles canteiros de flores 
viçosas e aquelas fontes geladas...mas nem mesmo ela conseguia fazer passar a sua 
cabeça pela porta; “e mesmo que a minha cabeça passasse”, pensou a pobre Alice, 
“teria pouca utilidade sem os meus ombros. Oh! Como eu desejo poder encolher 
como um telescópio. Eu acho que poderia, se ao menos soubesse como começar.”

Tudo bem dizer “BEBA-ME”, mas a sábia Alice não ia fazer aquilo apressadamente. 
“Não, eu vou olhar primeiro”, disse ela, “e ver se está marcado veneno ou não”; 
Alice já lera muitas lindas histórias sobre criancinhas queimadas ou engolidas por feras 
selvagens e outras coisas desagradáveis, tudo porque não tinham lembrado das regras 
simples que os seus amigos falavam para elas. Por exemplo: um atiçador de lareira pode 
queimar se segurado por muito tempo, ou, se cortar o seu dedo muito fundo com uma 
faca, geralmente sangra; e ela nunca esquecera aquela: se você beber de uma garrafa 
que diz “veneno” é quase certo que isso te irá prejudicár, mais cedo ou mais tarde.

Vejam só, tantas coisas estranhas tinham acontecido ultimamente que Alice começara a 
pensar que muito poucas coisas eram na verdade realmente impossíveis.

Não havia muito sentido em ficar há espera ao lado da portinha e então Alice voltou em 
direção à mesa, com esperança de poder encontrar outra chave sobre ela ou, quem sabe, 
um livro de regras para ensinar as pessoas a encolherem como telescópios: desta vez 
ela encontrou uma pequena garrafa sobre ela (“que certamente não estava sobre 
aqui antes”, disse Alice) e amarrada ao redor do gargalo estava uma etiqueta com as 
palavras “BEBA-ME” lindamente impressa em palavras grandes.



Entretanto, esta garrafa não tinha gravado “veneno”, daí, Alice aventurou-se a 
experimentá-la e, achando o sabor muito gostoso, ela bem rápido acabou com ele.

“Que sensação estranha”, disse Alice. 
“Eu devo estar encolhendo como um 
telescópio!”

E daí era fato, ela estava agora com 
apenas 25 centímetros de altura, e seu 
rosto resplandeceu ao pensar que aquele 
era o tamanho exato para atavessar a 
portinha em direção ao adorável jardim. 
Primeiro, entretanto, ela esperou alguns 
minutos para ver se ainda iria encolher: 
ela sentiu-se um pouco nervosa em 
relação ao fato “porque isso pode 
resultar, você sabe”, disse Alice para 
si mesma, “em eu sumir como uma 
vela”. A menina ficou pensando como 
seria, tentando imaginar como a chama 
de uma vela se parece depois que a vela 
acaba e ela não conseguiu lembrar de 
ter visto alguma vez algo assim.

(o conteúdo tinha, de fato, um tipo de mistura 
de torta de cereja, creme de ovos, leite e açúcar, 
abacaxi, peru assado, toffy e torradas quentes)

r
a

l
a

c
s

e uma das pernas da mesa, mas era muito escorregadia; e quando 

desistiu, a pobrezinha sentou-se e chorou.

(embora raramente os seguisse)

“Mas não adianta agora”, pensou a pobre Alice, “querer ser duas pessoas! Porque é suficientemente 

difícil para mim ser uma pessoa respeitável.”

Logo seu olho caiu sobre uma pequena               
          que jazia sob a mesa: ela abriu-a e encontrou um pequeno 

bolo, no qual a palavra “COMA-ME” era lindamente inscrito. “Bem, eu vou comê-lo”, pensou Alice, “e se 

isso me fizer crescer eu posso agarrar a chave; se ele me tornar muito pequena eu passo por baixo 

da porta. Então, de qualquer maneira, eu vou para o jardim e não me importo com o que acontece!”

Alice comeu um pedacinho e disse ansiosamente para si mesma. “E agora? E agora?”, colocando a mão 

no topo da cabeça para sentir se estava a crescer. Ela ficou surpresa ao perceber que permanecera do mesmo 

tamanho. Para falar a verdade, é isso o que normalmente acontece quando se come um bolo, mas Alice já estava 

acostumada a não esperar nada senão coisas extraordinárias a acontecerem, que as coisas que aconteciam de 

uma maneira normal parececiam uma chatisse.

Então, ela pôs mãos à obra e muito rapidamente acabou com o bolo.

“Que sensação estranha”, disse Alice. 
“Eu devo estar encolhendo como um 
telescópio!”

E daí era fato, ela estava agora com 
apenas 25 centímetros de altura, e seu 
rosto resplandeceu ao pensar que aquele 
era o tamanho exato para atavessar a 
portinha em direção ao adorável jardim. 
Primeiro, entretanto, ela esperou alguns 
minutos para ver se ainda iria encolher: 
ela sentiu-se um pouco nervosa em 
relação ao fato “porque isso pode 
resultar, você sabe”, disse Alice para 
si mesma, “em eu sumir como uma 
vela”. A menina ficou pensando como 
seria, tentando imaginar como a chama 
de uma vela se parece depois que a vela 
acaba e ela não conseguiu lembrar de 
ter visto alguma vez algo assim.

Afinal, quando achava que nada mais ia acontecer, ela decidiu-se a entrar no jardim, mas, pobre 

Alice! quando ela chegou na porta, lembrou-se que tinha esquecido a pequena chave dourada, e 

quando voltou até à mesa, percebeu que não era possível pegá-la: Alice podia avistá-la                          e 

tentou o máximo possível para 

“Vamos, não há razão para chorar assim”, disse Alice. “Eu aconselho-te a deixar isso pra lá 

neste minuto.” Normalmente ela dava bons conselhos e às vezes repreendia-se tão severamente 

que chegava a ficar com lágrimas nos olhos, e uma vez ainda se lembrava de ter tentar bater nas 

suas próprias orelhas por ter feito batota consigo mesma num jogo de críquete que jogava com ela 

mesma, pois essa curiosa criança gostava de fingir ser duas pessoas.



CAPÍTULO I I
A LAGOA DE LÀGRIMAS



“M uito curiosíssimo e muito curiosíssimo!”, gritou Alice.

“Agora eu estou a esticar como o maior telescópio que nunca 
houve! Adeus pezinhos!” 

“Oh! meus pobres pezinhos, quem é que vai 
calças os sapatos e as meias, meus queridos 
pezinhos? Eu tenho acerteza que eu não serei 
capaz! Estou muito longe para me preocupar 
com eles: agora têm que se desenrascar o 

melhor que puderem...mas eu preciso de ser boa para 
eles”, pensou Alice, “ou eles podem não me levar para onde eu quiser! 
Deixa-me ver...Eu vou lhes dar para um par de botinas todos os Natais.”

Alice começou então a planejar consigo mesma como faria isso. “Os sapatinhos 
poderão ir pelo correio”, pensou, “e como vai ser engraçado, mandar 
presentes paraos meus próprios pés! E como o endereço vai parecer maluco!

(ela estava tão surpresa, que por um momento 

quase esqueceu como falar um bom inglês)

ILUSTRÍSSIMO PÉ DIREITO DA ALICE

TAPETE FELPUDO

PERTO DA LAREIRA

(com amor, Alice).

Oh! Deus, a quantidade de 
disparates que estou a  falar!”

Exatamente nesse instante a cabeça da menina bateu 
contra o teto da sala: ela estava com 

mais de dois metros 
e meio de altura.



“Eu tenho acerteza que não sou a Ada”, disse 
ela, “porque os cabelos dela são

e os meus não. E eu tenho acerteza que 
também não sou Mabel porque eu sei muitas 
coisas e ela, oh!, ela sabe tão pouco! Além 
disso ela é ela e eu sou eu e...puxa, que 
confuso isso tudo é! Vou tentar ver se ainda 
sei tudo o que sabia. Deixa-me ver:

Poxa! Eu nunca vou chegar a vinte desta 
maneira! Entretanto a tabuada não quer 
dizer nada: vamos tentar Geografia

4 x 5 = 12

4 x 6 = 13

4 x 7 = ...?

Londres é a capital de Paris,

Paris é a capital de Roma,

Roma é...???

E

n

r o l
a

do

s

não, não, está tudo errado. Eu tenho 
acerteza! Eu devo de me ter transformado 
na Mabel! Vou tentar recitar “A abelhinha 
atarefada”. Ela cruzou as mãozinhas 
sobre o colo como se estivesse na escola 
e começou a recitar a poesia, mas a sua 
voz soava rouca e estranha e as palavras 
não vinham como de costume:

“Puxa! Puxa! Com
o tudo está tão 

estranho hoje! E ontem
 as coisas 

estavam tão normais! O que será que 
mudou à noite? Deixa-me ver: eu era 
a mesma quando acordei de manhã? 
Tenho a impressão de me ter sentido 
um pouco diferente. M

as se eu não 
sou a mesma, a próxima questão é 
“Quem sou eu?” Ah! esta é a grande 
confusão!” E Alice com

eçou a pensar 
em

 todas as crianças que ela conhecia 
e que tinham

 a m
esm

a idade que ela, 
para ver se se tinha transform

ado em
 

algum
a delas.

Alice finalm
ente apanhou a pequena chave 

dourada e apressou-se em direção à porta 
do jardim.

Pobre Alice! Era tudo o que podia fazer, 
deitar-se de lado para olhar o jardim com 
um olho, mas ir até lá era mais difícil do 
que nunca: ela sentou-se e começou a chorar 
novamente.

“Eu devia de estar envergonhada de 
mim mesma”, disse Alice, “uma menina 
crescida como eu a chorar desta maneira! 
Para agora, eu te ordeno!” Mas ela 
continuou do mesmo jeito, a derramar galões 
de lágrimas, até houvesse um grande lago

à sua volta, com
 quase m

eio palm
o de 

profundidade, que se estendia por metade 
da sala!

Depois de um tempo ela ouviu p
a

ssin
h

o
s

ao l
o

n
g

e e rapidam
ente 

secou os olhos para ver o que ai vinha. 
Era o Coelho Branco que voltava, muito 
bem vestido, com um par de luvas brancas 
num

a m
ão e um

 grande leque na outra: 
ele vinha a andar com muita muita pressa, 
resm

ungando consigo m
esm

o: 

“Oh! Ela vai me matar se eu a fizer 
esperar!”

Alice sentia-se tão desesperada que estava 
pronta para pedir ajuda a qualquer um

: 
então, quando o Coelho chegou perto 
dela, a m

enina com
eçou com

 um
a voz 

baixa, tímida: “Por favor, Senhor...” O 
coelho parou violentamente, derrubando 
as luvas brancas e o leque, e disparou em 
direção à escuridão tão rápido quanto 
pôde. Alice apanhou o leque e as luvas, e, 
como a sala estava muito quente, começou 
a abanar-se enquanto falava:

(ela bem podia dizer isso...)



OLHA O PEQUENO CROCODILO,
QUE MEXE A SUA CAUDA

 ,
ESPALHA AS ÁGUAS DO NILO,

QUE ALEGRIA!
COMO ELE FICA  ,
QUE PATAS BONITINHAS,
BEM VINDOS PEIXINHOS

QUE DENTÕES ENORMES!!!

F E L I Z “Tenho acerteza que estas não são as palavras 

corretas”, disse a pobre Alice, e os seus olhos 

ficaram cheios d’água novamente. “Eu devo ser 

a Mabel, afinal, e eu vou ter que ir e viver 

naquela casa tão pequena, e quase não ter 

brinquedos para brincar, e oh, ter sempre 

tantas liçõ
es para aprender! Não, não vou me 

convencer disso: se eu sou a Mabel, eu vou ficar 

aqui embaixo.

Não adianta eles colocarem as suas cabeças 

para baixo e dizer, “vem para cima, querida”. 

Eu vou simplesmente olhar para cima e dizer 

“Quem sou eu? Digam-me isso primeiro e 

depois, se
 eu gostar de ser a tal pessoa, eu 

subirei: se não, vou ficar aqui até ser outra...

mas, puxa”, e Alice começou a chorar, com uma 

súbita explosão de lágrimas.

“Eu queria que eles 

olhasse
m para 

baixo! Eu 
 

estou tão cansada de estar aqui 

sozinha.”

Enquanto dizia isso, Alice olhou para baixo em 

direção ás suas mãos, e ficou surpresa ao notar que 

tinha vestido uma das luvas do coelho enquanto 

falava.

“Como consegui fazer iss
o?”, pensou ela. 

“Eu devo de estar a encolher novamente.” 

Ela então levantou-se e foi em direção à 

mesa para se medir em comparação a 

ela mesma e descobriu que, pelas suas 

contas, estava agora com mais ou 

menos sessenta centímetros de 

altura e continuava a encolher 

rapidamente. Alice descobriu que 

a causa daquilo era o leque 

que segurava, e jogou-o  

fora imediatamente, 

mesmo a tempo de se 

salvar de encolher 

completamente, 

por inteiro.



disse Alice bastante assustada com a súbita 
mudança, mas muito feliz por ainda existir.

“E agora para o jardim!” E ela correu 
com toda a rapidez para a portinha, mas,

Z A Z !
a pequena porta tinha-se acabado de fechar 
novamente, e a pequena chave dourada 
estava sobre a mesa de como antes, 
“e as coisas estão piores que nunca”, 
pensou a pobre criança, “porque eu nunca 
fui mais pequena que isso, nunca! E eu 
digo que isso é 
mau, muito mau, é sim!”
Enquanto dizia essas palavras o seu pé 
escorregou e, num instante, 

S P L A S H ! 
Ela estava com água salgada até ao queixo. 
A sua primeira idéia é que teria caído no 
mar, “e nesse caso eu posso ir embora 
pela ferrovia”, disse Alice para si mesma.  
Mas logo percebeu que estava no lago de 
lágrimas que derramara quando estava com 
dois metros e meio de altura.

“Eu gostava de não ter chorado tanto!”, 
disse Alice enquanto nadava tentando 
encontrar a saída. “Eu devo estar a punida 

por isso agora, suponho, afogando-me 
nas minhas próprias lágrimas! Isso sim 
será uma coisa estranha. Entretanto, 
tudo está estranho, hoje. Nesse 
instante ela ouviu algo a chapinhar 
no lago um pouco mais adiante e nadou 
para perto a tentar entender o que 
era aquilo: inicialmente ela pensou 
que poderia ser uma morsa ou um 
hipopótamo, mas então ela lembrou-
se de como estava pequena e logo 

compreendeu que era apenas 
um rato, que tinha escorregado 
como ela.

“Será que adiantaria”, pensou 
Alice, “tentar falar com esse rato? 
É tudo tão fora do comum aqui, 
que eu posso até pensar que ele 
pode falar: de qualquer maneira, 
não há mal em tentar.”

“Escapei por um triz!”

vidro

(Alice tinha ido à praia apenas uma vez na sua 

vida, e tirara a conclusão que em qualquer lugar 

da costa inglesa que se vá, você encontra algumas 

cabines de troca de roupa, crianças cavando na 

areia com pás de madeira e mais atrás ainda a 

estação de trem)

Então ela começou: 
“Oh Rato, você conhece a saída desse 
lago? Estou muito cansada de nadar 
de lá para cá, oh Rato.” 

O rato olhou para ela inquisitivamente e 
parecia piscar  um dos seus olhinhos, 
mas não falava nada.

“Talvez ele não entenda inglês”, 
pensou Alice. “É provável que seja 
um rato francês, vindo para cá 
como William o Conquistador.”

Ela começou novamente: “Où est ma 
chatte?”, que era a primeira frase do 
seu livro de francês.

O Rato deu um súbito  
para fora da água e começou a tremer 
inteirinho, com medo.

“Oh! desculpe-me”,
gritou Alice apressadamente, temerosa 
de ter ferido os sentimentos do pobre 
animal. “Eu quase esqueci que tu 
não gostas de gatos.”

“NÃO GOSTO DE GATOS”, 
gritou o Rato com uma voz muito nervosa 
e mais aguda. 

“Tu gostavas de gatos 
se fosses eu?”

(Como todo seu conhecimento de história, Alice 

não tinha noção clara sobre há quanto tempo 

aquilo tinha acontecido) 

(Alice pensava que esta era a maneira certa de 

se falar com um rato: ela nunca fizera isso
 antes, 

mas lembrava de ter vis
to na Gramática do Latim 

de seu irm
ão: “Um rato...de um rato...para outro 

rato...um rato...Oh rato!”)



“Bem, talvez não”, disse Alice num tom 

calmo. “Não fiques chateado com isso. E 

eu ainda te queria mostrar a nossa gata 

Dinah. Eu acho que passarias a gostar 

de gatos se pudesses apenas olhar para 

ela. Ela é uma coisinha linda”, Alice 

continuou, meio para ela mesma, enquanto 

nadava preguiçosamente pela piscina afora, 

“ela senta-se a ronronar tão bonitinha 

ao lado do fogo, lambendo as patas e 

lavando o rosto...e ela é tão fofa para a 

cuidar de si...e ela é boa também para 

apanhar ratos, oh, 
desculpa!”, gritou Alice 

novamente, enquanto o rato arrepiava-se 

todo, e ela sentiu que dessa vez realmente 

o ofendera.“Nós não vamos falar mais 

sobre isso, se preferes.”

“Nós, realmente”, 

gritou o Rato, que tremia até 

à ponta da cauda, “como 

se eu quisesse falar 

sobre esse assunto! 

A nossa família 
sempre odiou gatos! Aquelas coisas detestáveis, b

aixas, 

vulgares! Não me faças ouvir m
ais uma 

vez esse nome.”

“Eu não faço mais isso, realmente”, 

disse Alice, 
querendo mudar rapidamente 

o assunto da conversa. “Tu...tu
, gosta de 

cachorros?” O Rato não respondeu, então 

Alice continuou impacientemente: “
Há um 

cachorrinho lindo, perto da nossa casa, 

eu gostava de te mostrar! É u
m pequeno 

terrier de olhos brilhantes, sa
bes, co

m 

O Rato nadava para longe dela o mais 
rápido posível, produzindo uma grande 
agitação na lagoa à sua saída.

Alice chamava suavemente atrás dele:

“Rato querido! Volta, e nós não 
iremos falar de gatos, nem de 
cães, se não gostas deles!”

Quando o Rato ouviu isso, virou-se e nadou 
lentamente em direção a Alice: o seu rosto 
ainda estava pálido e disse, com uma 
vozinha baixa e trêmula.

“Vamos para a praia, e então eu vou te contar a minha história 
e vais entender porquê que eu odeio gatos e cães.”

Estava mais do que na hora de ir, pois a 
lagoa estava a ficar cheia de pássaros e 
animais que nela caíam. Havia um Pato e 
um Dodo, um Papagaio e uma Aguiazinha, 
e muitas outras criaturas curiosas. Alice 
seguiu o caminho e o grupo todo nadou 
junto para a praia.

oh!, com um pêlo marrom comprido e anelado! 
E ele pega as coisas quando jogas, e senta-se 
e pede comida, e todo esse tipo de coisas...eu 
não me consigo lembrar de metade delas...e ele 
pertence a um agricultor, sabes, que diz que ele é 
muito útil, vale mais de cem libras. Ele disse que 
o cachorrinho mata todos os ratos e...oh! 

puxa!”,
 gritou Alice em um tom 
desconsolado.  “Temo que o 
ofendi novamente.” 
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