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Descrição da capa: Fundo lilás com imagem de adolescente loira em destaque. A 

personagem aparece com o topo da cabeça “cortado” e, do buraco, saem diversos 

elementos: rosas, cogumelos, lagarta, gato, flamingo, chave, cartas de baralho, xícara, 

coelho e cartola, em cores pastel rosa, azul, verde e amarelo. Na parte superior, temos o 

número do episódio, 001, e o título “Alice no País das Maravilhas”, e na parte inferior 

temos o logo do podcast. 
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1. Apresentações 

 

 

(VINHETA DE ABERTURA – “Aviso: Este podcast não é recomendável pra crianças 

ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita”. – SEGUE-SE 

MONTAGEM DE FRASES E CITAÇÕES INTERCALADAS E SOBREPOSTAS EM 

DIVERSAS VOZES) 

 

Sidney Andrade: Está no ar, ao mesmo tempo, mais uma e a primeira transmissão do 

podcast Estação 21! 

 

Fernanda Cortez: Casa nova! Estamos de mudança! 

 

Sidney: Gente, eu terei que fazer um treinamento vocal para afinar esse “21” aí. Porque 

“vinte e um” tem que sair afinado. 

 

Carol Lima: Tá escutando o eco da casa nova, que não tem móvel nenhum ainda? 

 

Sidney: Ainda tá tudo vazio, gente. Não repara a bagunça, tá bom. Estamos de mudança. 

Vai ficar bagunçado por um tempo, até a gente se estabelecer. Paciência conosco, ok, 

prezados? Hoje, na nossa estreia da nossa new generation, nós vamos falar sobre “Alice 

no País das Maravilhas”, essa obra literária que ficou muito famosa no século 19 e tá aqui 

até hoje, fazendo as nossas cabeças. Algumas cabeças rolando, inclusive. Eu sou Sidney 

Andrade e estou o quê? Chorando, me afogando em minhas próprias lágrimas, lambendo 

cogumelos pra saber se eu quero ficar grande ou ficar pequeno. Quem nunca, não é 

mesmo? Estou aqui com ela, mandando que cortem-lhes as cabeças, Fernanda Cortez. 

 

Fernanda: Mas eu falei que as rosas eram pra ser vermelhas. Por que tem rosa branca 

aqui? Cortem-lhe a cabeça! 

 

Sidney: Eu acho racismo reverso de rosa. 
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Fernanda: Tudo bem, gente? Espero que vocês gostem dessa nova fase. Tenha paciência 

com a gente. 

 

Sidney: Se não gostar, também, ninguém pediu sua opinião! Aquelas...A Rainha de Copas 

Falando. 

 

Fernanda: Depois, eu que sou a Rainha de Copas...  

 

Sidney: Enfim. Também estamos aqui com ele, que está no seu período fértil e, portanto, 

louco, batendo a testa, a nossa lebre de março, Felipe Cavalcante. 

 

Felipe Cavalcante: Alô, alô. Sid, enquanto eu estava me preparando pra essa pauta, eu 

fiquei na dúvida. Eu deveria preparar chá de cogumelos ou chá de fita? Porque eu tomei 

os dois. 

 

Sidney: Vai ser muita alucination. Aqui, hoje, promete. Temos aqui também ela, que está 

esboçando um sorriso de fininho enquanto vai saindo de mansinho, a nossa gata de Xexéu, 

Carol Lima, a Gata de Cheshire. 

 

Carol: Oi! Vim aqui e vou lhes contar um segredo. Somos todos loucos. Eu sou louca, 

você é louco. Mas as melhores pessoas são. 

 

Sidney: Todos somos loucos. Somos poucos, mas somos loucos. E para encerrar aqui o 

nosso casting de personagens alucinógenos, temos ele, que está colocando açúcar na 

xícara de cabeça para baixo; maluquinho, muito maluquinho, o Chapeleiro Maluco, Pablo 

de Assis. 

 

Pablo de Assis: E também pra comemorar uma data muito especial, porque hoje é o seu 

desaniversário! E é o desaniversário dos nossos ouvintes também! Feliz desaniversário 

pra todo mundo! 

 

Sidney: Feliz desaniversário para todos e todas, a não ser para você que deu azar de fazer 

aniversário no dia que sai este episódio. Azar o seu. Você tinha 365 chances. Você falhou! 

Então, é isso, gente. Olha, vai ser essa loucura mesmo, por enquanto, tá bom? Enquanto 
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a gente não se estabelece. A gente escolheu justamente essa obra pra estrear essa nova 

fase pra anunciar o caos, o dedo no cu e a gritaria que será o Estação 21. Tenham paciência 

conosco. Mandem sugestões e digam o que vocês estão achando, depois de nos ouvirem 

falar sobre Alice no País das Maravilhas. 

 

(VINHETA DE TRANSIÇÃO: MONTAGEM DE EFEITOS SONOROS) 
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2. Introdução e contexto histórico 

 

 

Sidney: Então, vamos lá, falar dessa obra que, você não sabe, mas é muito, muito velha! 

Ela é antiquíssima. Alice no País das Maravilhas é do século 19. Significa que ela foi 

escrita nos anos 1800. Mais especificamente em 1864. 

 

Carol: Vitoriana! 

 

Sidney: 65, perdão, errei a data, por um ano. Faz diferença, se passou mais de 120 anos? 

Não sei... E é escrita por um cara, o tal do Lewis Carroll, que é um pseudônimo! A gente 

descobriu aqui, não é mesmo? Qual é o nome dele mesmo? 

 

Pablo: Charles Dodgson. 

 

Sidney: O curioso sobre Alice é que a Alice é inspirada numa menininha de verdade. Esse 

é o primeiro dado que a gente conhece sobre a obra. A primeira coisa que se diz nos 

prefácios, nas apresentações, e tal. Que ele se inspirou na Alice Liddel, uma menina que 

vivia com ele e, segundo consta, ele criou a obra depois de um passeio de barco no qual 

ele estava passeando com Alice e outra criança, e elas pediram para que ele contasse pra 

elas historinhas. E ele conta essas histórias loucas, absurdas, pra fazer as crianças rirem. 

O non-sense da coisa é para fins cômicos infantis. 

 

Carol: Sim, Alice Liddel era filha do vigário...E ela tinha mais duas irmãs e... 

 

Sidney: Ah, então quer dizer que a gente pode dizer que Alice no País das Maravilhas é 

o conto do vigário? 

 

Carol: Da filha do vigário. 

 

Sidney: Entendi. Mas prossiga, Xexéu. 
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Carol: Mas por isso que se deu essa aproximação. O pai dela era professor também, de 

uma universidade. E foi por isso que eles acabaram se aproximando. Tanto que não era 

só o Lewis Carroll que passeava com elas. Também tinha um colega dele que sempre 

estava nesses passeios de barco que eles davam. 

 

Sidney: Era vitoriana é uma coisa muito louca, né, gente? Passeios de barcos e contando 

histórias... E essas histórias que ele contou, durante esse passeio de barco, ele resolveu 

escrever num livro e dar de presente para Alice, de Natal, no ano seguinte. O passeio foi 

em 64. Em 65, ele fez esse livrinho pra dar de presente de natal pra ela e é aí quando ele 

completou a obra mesmo. Porque ali ele só fez falar umas coisinhas. E depois ele fez mais 

capítulos e tal. E se formou a primeira obra de Alice, como nós a conhecemos, que é Alice 

no País das Maravilhas. Posteriormente, teve a continuação, porque já na Era vitoriana 

tinha sequel... A Marvel já estava lá, desde os tempos mais primórdios. E ele lançou a 

sequência de Alice... Sequência, não, né? É um segundo livro... É sequência porque passa-

se depois, no caso. Acho que não tem necessariamente uma consecutividade, o livro Alice 

Através do Espelho. 

 

Carol: Pior que tem, Sidney Andrade! A gata da Alice tem dois filhotinhos agora. 

 

Sidney: Ah, então o inimigo agora é outro! 

 

Fernanda: Não, e o legal é que, como ele criou essa história no gênero non-sense, é muito 

gostoso pra crianças ler esse tipo de história. Mas pra a gente, adulto, você também tira 

um monte de correlação. E tem uma coisa que é tipo o nosso efeito Mandela de Alice, 

porque tem um pessoal que jura que o Jaguadarte os gêmeos, Tweedledee e Tweedledum, 

aparecem no primeiro livro. Mas eles só vão aparecer no segundo. 

 

Carol: Isso é obra da Disney! 

 

Sidney: Isso é culpa da Disney! E aquele conto pavoroso também, das ostras... Que eu 

fico aterrorizado quando eu leio essa história das ostras. Gente, é um terror, como é que 

era pra criança isso? Vamos comer os filhotinhos de ostra, tudo. Eu fico horrorizado. Mas 
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também este não está na primeira edição, tá na segunda. A versão da Disney faz meio que 

um compilado. 

 

Pablo: Tem outra coisa interessante do livro que, na verdade, tem mais a ver com a época, 

a questão do non-sense, que é muito comum na literatura britânica. Mas, mais ou menos 

nessa época, você tem criação de novos contos de fadas que acabam puxando pra esse 

lado. Como, por exemplo, Pinóquio. É de um pouquinho antes, mas é de um italiano. 

Agora me fugiu o nome dele. Mas que também puxa pra esse non-sense, que é um 

menininho... Um boneco que vira menino, ou quer virar menino. Daí, ele é engolido pela 

baleia, cresce orelha de burro e acaba puxando também muito pra esse lado. Tem muita 

inspiração desse olhar de conto de fadas. Por isso é que, muitas vezes, Alice é colocada 

também dentro da categoria de contos de fadas, porque não é muito diferente dos contos 

que foram criados nessa época. 

 

Sidney: E, não à toa, virou clássico Disney. Um dos primeiros filmes da Disney, das 

animações Disney, porque o Walt Disney mesmo era aficionado pela história da Alice. 

Inclusive, arrisco dizer que é o único filme que presta até os anos 80 da Disney. Tá bom, 

gente? Só presta esse. 

 

Pablo: Sidney saiu de uma grande maratona... 

 

Sidney: Estou atual... Inclusive, a Disney só fica boa nos anos 2000. Eu quero dar esse 

spoiler pra vocês. Só começa a ficar bom nos anos 2000. Mas antes dos anos 2000 tem 

alguns que se salvam, entre eles é Alice no País das Maravilhas, porque não é uma 

princesa indefesa esperando um macho pra salvar ela. É uma quebra de tabu muito grande 

para a Disney naquela época. 

 

Fernanda: Isso, o Sid tá falando do filme... Já que ele citou, é legal quando vocês 

pesquisam sobre a história, making-of da criação do desenho, que você vê as fotos da 

menina que serviu de modelo pra fazer o personagem da Alice. E ficou muito parecida, 

que era a Kathryn Beaumont. E, gente, é muito igual! Você vê a foto dela com as vestes, 

que ela ajudava os desenhistas a fazer a aparência da Alice. 
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Sidney: E o visual dela é muito icônico. O vestidinho azul com o babadinho branco. O 

aventalzinho branco... E a fitinha preta na cabeça. Bem icônico. Ficou marcado. Alice no 

País das Maravilhas de Walt Disney é dos anos 50, 1950 e pouco, por aí... Disney ainda 

estava péssima. Estava uma morte horrível de se assistir. Não recomendo. Alice, sim, 

presta, tá bom, gente? Mas, voltando aqui pro livro. Porque, olha... Não seria o Estação, 

se a gente não entrasse em polêmicas! Mamilos! O tal do Lewis Carroll, gente, tem uma 

polêmica que a gente fica passada, chocada. Inclusive, na edição que eu li, e Carol 

também tava lendo... Ela me falou. É uma edição comentada da Zahar. Que é uma edição 

que tem os dois livros, Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho, com 

notas de rodapé e comentários do editor, e tal com posfácio explicativo, e nessa edição 

explica-se também um pouco da biografia do Lewis Carroll, que era um matemático, 

muito apegado a pensamento lógico. Tanto que muito do non-sense que existe em Alice, 

existe por conta do pensamento matemático do próprio Lewis. 

 

Carol: Sim, que quando a gente para pra pensar, não é tão non-sense assim. 

Principalmente quando se tem uma edição dessas que explica as piadas que ele faz nesses 

momentos.  

 

Sidney: Se você pensar matematicamente, Alice faz sentido... Aquelas... 

 

Carol: Não tão matematicamente. Mas ele puxa muita coisa da era vitoriana que a gente 

já não... 

 

Sidney: Perdemos a referência. 

 

Carol: Exatamente. 
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3. Problematizando o autor 

 

 

Sidney: Tanto é que essa edição comentada é muito legal porque ela explica algumas 

piadas que a gente não entende por causa do tempo mesmo. Os trocadilhos, essas coisas... 

só que qual é a polemica? O Lewis Carroll, diz... No texto tá dizendo que ele era um 

rapaz, um jovem adulto, um adulto, um mancebo muito tímido, muito recatado e do lar, 

que gostava somente da companhia de crianças, de meninas. Pequenas meninas de até 10 

anos de idade, como suas companhias. E aí, chocantemente, o livro comenta que ele 

gostava de pintar essas crianças nuas... 

 

Carol: Fotografar. 

 

Sidney: Fotografar, perdão. E é comentado assim, com esse tom de “ai como ele apreciava 

a beleza da pureza da resposta das crianças...” 

 

Carol: Nossa, sim... 

 

Sidney: E é muito difícil ler essa parte porque... eu, pelo menos, fico nervoso quando eu 

penso que ele usava disso, inclusive, como desculpa. Dizia-se que ele apreciava a pureza 

e, portanto, gostava de fazer essas fotografias pra homenagear essa pureza, e tal. 

 

Carol: É muito complicado, porque o próprio autor dos comentários fala que era todo um 

ideal da era vitoriana, não sei o quê... Aquele negócio puro... Mas assim, gente, a pessoa 

tinha não sei quantas fotos de crianças nuas. Também é comentado, nesse mesmo texto, 

que ele andava com brinquedos, coisas para chamar a atenção de meninas. Ainda tem um 

boato de que essas fotos teriam sido todas destruídas, mas ainda existem duas, eu acho, 

que estão guardadas num museu. E é um negócio complicado. Também fala-se sobre um 

episódio que ele gostava de beijar essas meninas e que ele beijou uma delas. Sendo que, 

depois, ele descobriu que ela tinha mais de 18 anos e ele pediu desculpa. Depois que ele 

descobriu que ela tinha mais de 18 anos! É um assunto muito complicado. 

 

Sidney: O tema é tratado como se fosse “ah, é o jeitinho dele... ele era muito tímido...”. 



12 
 

 

Carol: Exatamente. “Ah, não, ele tinha mente de criança”. Assim, gente, pelo amor de 

Deus. 

 

Sidney: “Era uma mente pura...”. 

 

Fernanda: E até a própria garota pra quem ele escreveu a história e presenteou... Tem o 

boato, embora diz que não se tenha confirmação, de que ele chegou a pedir a mão dela 

em casamento quando ela tinha 11 anos, e que isso foi negado, e que a família da menina 

rompeu relações com ele. 

 

Sidney: A família Liddel ficou apavorada quando soube dessa história e afastou a Alice 

do próprio Lewis depois. 

 

Carol: Então, as primeiras cartas que ele tinha mandado para Alice Liddel foram todas 

queimadas, depois de um certo incidente que meio que não se sabe o que foi que 

aconteceu. Mas que rompeu-se relações. Ele comentou isso num diário dele, mas não fica 

muito claro.  

 

Sidney: Então, fica aí o aviso, de que... bom, faz mais de 100 anos, a época era diferente, 

a época era outra, mas é preciso que a gente atente para este fato de que, provavelmente, 

a gente está lendo a obra de uma pessoa que, se não para os padrões da época, mas para 

os padrões de hoje, se encaixa como um pedófilo. Tem todo o comportamento de um 

pedófilo. Pesado. Pesou! Mas fiquem atentos e se você tiver mais alguma coisa a 

acrescentar, comenta, gente. Comenta para nós, sobre o Lewis. 

 

(VÍRGULA SONORA: TRECHO DO LONGA DE ANIMAÇÃO DA DISNEY) 
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4. Alice e os contos de fada 

 

 

Sidney: mas, vamos para a obra em si, porque apesar de tudo, o rapaz Lewis... Que não 

se chama Lewis... Escreveu uma obra que já dura mais de 100 anos. Virou clássico. 

Inclusive, como Pablo até falou, entra até para o rol de contos de fadas. Sendo que não 

tem nada de conto de fadas em Alice, se a gente parar pra pensar, no caso.  

 

Pablo: Mais da metade dos contos de fada também não aparece uma fada. Não é a 

presença que conta... 

 

Carol: É que são as fadas que contam... 

 

Sidney: São as fadas verdes... Pablo, defina conto de fadas. Você consegue? 

 

Pablo: Consigo. Conto de fadas, originalmente, era um conto popular próprio da Idade 

Média, que tentava brincar um pouco com a questão do destino. E trazer algum tipo de... 

 

Carol: De moral. 

 

Pablo: Não necessariamente de moral. Não quero chegar nesse ponto, porque essa 

moralidade foi incluída depois. 

 

Sidney: Cautionary que chama, né? 

 

Pablo: Não necessariamen... É, algum tipo de cuidado, de... 

 

Sidney: Eram lições do Telecurso 2000... 

 

Pablo: Não necessariamente lições... Mas ele brincava com a coisa da vivência humana, 

mas de uma forma puxando mais pro fantástico. 

 

Sidney: Lúdica e didática... 
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Pablo: Não necessariamente tão lúdica, porque... 

 

Sidney: Às vezes, um pouco mórbida, né... 

 

Pablo: Bastante mórbida, algumas vezes. Então, os contos originais eram, basicamente, 

esses contos que a gente conta em volta da fogueira, de noite, pra assustar e pra chamar a 

atenção. Mas o que chamava muito a atenção desses contos era que eles eram... Não quero 

dizer genéricos, mas falavam muito da realidade humana, da questão do destino humano. 

Por isso “conto de fada”, porque vem do Latim “fatum”, que é fatalidade, que é destino. 

Então, muito desses contos de fatalidades. Contos de pra onde a gente tá indo. Muito da 

natureza humana. E aí, a gente tem, na verdade, uma série de contos e tradições de muitos 

lugares que vão envolver histórias de bruxas, histórias de cavaleiros... Muito do que 

envolve o imaginário da Idade Média. O que vai acontecer muito é que, no século 16 para 

o 17, vai surgir um francês chamado Charles Perrault, e ele vai recontar esses contos de 

uma forma mais leve. E aí, ele vai incluir um certo quê de moralidade. 

 

Sidney: Uma lição de moral... 

 

Pablo: Ou alguma coisa mais infantilizada... E você tem meio que um redirecionamento 

dos contos de fada puxando talvez pros contos infantis. Nessa mesma época do francês 

Charles Perrault, que tá reescrevendo alguns contos franceses populares, você tem dois 

irmãos linguistas que estão tentando estudar a origem e a organização do idioma alemão. 

 

Sidney: Já ouvi falar deles... 

 

Pablo: “Vamos falar das histórias que as pessoas contam porque, talvez, da forma que as 

pessoas contam as histórias, a gente consegue ter dicas de como o alemão foi construído”. 

Então, eles coletaram um monte de histórias. E aí você também tem toda uma outra 

origem de novas histórias. Esses são os Irmãos Grimm. Então, por conta dos contos 

contados pelo Charles Perrault e pelos Irmãos Grimm, você tem todo um revival, e, a 

partir do século 18 pro 19, você tem muita gente criando contos de fadas. Lembrei o nome 

do autor do Pinóquio, que é o Collodi. Ele escreveu o Pinóquio. Daí, você tem o Lewis 

Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, e você tem um dinamarquês, 
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chamado Hans Christian Andersen, que vai escrever um monte de contos de fadas 

também. Eu acho que em nenhum desses contos aparece a figura de fadas, inclusive... 

 

Sidney: Geralmente são fábulas, aquele gênero em que animais falam... 

 

Pablo: Não necessariamente. Por exemplo, você tem o conto da Princesa e da Ervilha. 

Não tem nenhum animal nesse conto. Você tem a Thumbelina, que também não é um 

animal. Só que, daí, você tem em compensação, O Patinho Feio, que é a história de um 

animal. Você tem A Pequena Sereia, que... 

 

Sidney: Que é outro filme horrível da Disney, também... 

 

Pablo: E aí, eu fico pensando que, talvez, o conto fosse melhor. Porque a Pequena Sereia 

não fica com o príncipe Eric. Muito pelo contrário... 

 

Sidney: Embora ela morra em forma de espuma...  

 

Carol: Spoiler, ela vira espuma do mar. Ela é a Afrodite reversa. 

 

Sidney: Pelo menos, ela não dá a voz pra pegar macho. Não abre mão da voz pra pegar 

um macho. 

 

Pablo: Né... E então, você tem todos esses contos criados pelo Hans Christian Andersen 

ali no século 18 pra 19, e você tem toda essa nova tradição. Por isso que Alice é 

considerado também um conto de fadas. Não que ela tenha sido escrita com o propósito 

de ser um conto de fadas. Mas como você tem o Hans Christian Andersen escrevendo, 

como você tem o Collodi escrevendo, e o Lewis Carroll vai escrever também o livro Alice 

que, na verdade, é uma coletânea de pequenos contos... Não é bem a história da Alice. É 

Alice que passa por várias historinhas. A história do gato, a história do chapeleiro... 

 

Sidney: Como episódios... 

 

Pablo: A gente pode até entender cada um desses episódios como um pequeno conto. Tem 

gente que... Estudiosos que vão classificar Alice no País das Maravilhas como livro de 
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contos de fadas por conta disso. Mas não que tenha sido como foi, por exemplo, o 

propósito do Collodi, ao escrever Pinóquio, ele literalmente coloca a Fada Azul ali. Ele 

está escrevendo um conto de fadas. Tem uma fada! Pra não acharem que é outra coisa.  
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5. Os contos de fada e Walt Disney 

 

 

Sidney: Mas, hoje em dia, o conceito contemporâneo de conto de fadas tá muito 

perpassado, também, pela interferência de Walt Disney. A gente não mencionou ele aqui 

várias vezes à toa. Não é verdade, Pablo? 

 

Pablo: Porque, quando você tem, ali na década de 50... Disney começa a fazer seus 

primeiros filmes de animação... 

 

Sidney: É na década de 30, Pablo. 

 

Pablo: Ah, é 30! É verdade. A Branca de Neve... 50 é Alice. Começou na década de 30 

que é a Branca de Neve. 

 

Sidney: Jamais esquecerei essa data, porque foi quando começou a minha tristeza. 1938, 

Branca de Neve estreia. A primeira animação de longa-metragem da Disney. 

 

Carol: Eu queria dizer que ele tá reclamando aqui, mas isso é um sofrimento auto 

infligido, tá? 

 

Sidney: Sim, sim, sim. Completamente. 

 

Pablo: A Disney, quando cria essas histórias, esses filmes, na verdade, ela tá pegando 

histórias que já estão de domínio público... 

 

Sidney: E no imaginário... 

 

Pablo: E pra ficar um pouco mais fácil. 

 

Sidney: E barato, porque não tinha que pagar direitos autorais. 
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Pablo: E também tinha vários autores que estavam vivos e a dor de cabeça de lidar com 

os autores, enfim. Daí eles podem construir a história que eles quiserem contar. Tanto é 

que muito das adaptações da Disney só usa a temática do conto e muda completamente a 

história do conto. 

 

Sidney: E você falou que, no século 17 e 18, os contos de fadas passam por uma 

higienização primeira... Walt Disney higieniza mais ainda. Alguns contos ainda eram 

gore, apesar de serem para crianças, naquela época. Mas quando Walt Disney começou, 

aí passa a ser para a família inteira. 

 

Pablo: E aí, o que acontece? Os contos que foram higienizados foram os franceses. Os 

contos que eram gore eram os contos alemães, dos Irmãos Grimm. Mas você podia 

encontrar ainda a referência dos contos gore dos franceses, por exemplo. Se eu não me 

engano, Chapeuzinho Vermelho era um dos contos franceses que foi deixado um pouco 

mais leve. E você tem essa limpeza. Só que nos contos originais dos Irmãos Grimm, você 

tem ainda uma coisa meio gore. A Branca de Neve, se eu não me engano, era dos Irmãos 

Grimm. Então, a Disney ainda deu uma limpada num conto que era mais ou menos gore. 

 

Sidney: É isso, a Disney cagou tudo, e hoje tá essa merda que tá. É isso aí mesmo, Disney 

só presta depois dos anos 2000. Antes disso, você pode cancelar todos. Todos, fora raras 

exceções. Ai, gente, tá ótimo. Olha só, Estação 21 servindo pra eu fazer o quê? Ser hater 

da Disney. Eu acho que a mudança foi pra melhor mesmo. 

 

(VÍRGULA SONORA: TRECHO DO LONGA DE ANIMAÇÃO DA DISNEY) 
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6. Tentando resumir Alice 

 

 

Sidney: Mas vamos voltar para Alice no País das Maravilhas. O que acontece? Alice é 

uma menina muito serelepe. Ela tá lá, de bobeira, tendo aula, e ela é desse tipo de gente... 

Eu me decepciono um pouco com Alice nessa hora. Porque Alice diz assim, “Gente, cadê 

as figuras desse livro? Livro sem figura não presta, não quero, não me sigam! Vou dormir 

porque esse livro tá chatíssimo.” Ela se deita debaixo duma árvore, vai dormir, mas não 

sabe que dormiu porque ela tava lendo um livro de histórias sem figuras. Vê um coelho 

passar dizendo que tá atrasado. Ela segue esse coelho como se a vida dela dependesse 

disso, sendo que eu acho que coelhos eram mais comuns na era vitoriana...Então, por quê, 

Alice? Mas é porque o coelho tava de terno, de colete, tinha um relógio... Eu entendo o 

apelo. O estilo faz você perseguir certos ideais... 

 

Pablo: Olha, Sidney, se passasse um coelho dizendo que tava atrasado, com ou sem terno, 

eu ia tentar entender o que era isso. Coelhos não avisam pra você que estão atrasados. 

 

Sidney: Ai, é verdade, porque quem tá atrasado sempre diz “tô chegando, já tô indo, tô 

quase aí, já tô no caminho...”. 

 

Carol: Ela ficou surpresa foi com a sinceridade do coelho. 

 

Sidney: Exatamente. E ela seguiu esse coelho. E eu gosto de Alice porque Alice é uma 

menina o quê? Curiosa, que mete o nariz onde ela não é chamada. Ela vê o coelho 

entrando na toca dele, e eu acho engraçado nessa hora porque o coelho tá atrasado pra ir 

pra a própria casa. Eu fico, ué... Mas a gente vai perceber que a toca é um buraco de 

minhoca no qual Alice entra e sai em Dark, onde o fim é o começo e o começo é o fim. 

Só que não. E ela fica caindo, pro fundo, pro meio da Terra. Eu acho legal, nessa hora, 

tem uma menção muito matemática. Tipo assim, a exponencialidade de qual seria a 

velocidade que você cairia até você chegar ao centro da Terra, que depois você seria 

propulsionado para o outro lado da Terra, até chegar do outro lado. O Lewis Carroll é 

muito fisicozinho mesmo, nessa hora. 
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Carol: Sim, ia chegar uma hora que você ia parar no meio...Que ia perder a aceleração. 

 

Sidney: Aí, o que ela faz? Ela caindo, caindo, chega lá em baixo, não tem nada. Só tem 

uma porta bem pequenininha e uma chave bem grandona. Ela não sabe o que fazer. E ela 

faz o que você nunca, jamais, deve fazer na sua vida que é o quê? Comer comida do chão. 

Não pegue, tá bom? Não pegue comida do chão. Não pegue os frascos que você encontra 

nas mesas que você não sabe onde você tá. Não beba, pode ser veneno. Tá aí a naja que 

não nos deixa mentir. A naja que libertou todos. O veneno pode estar na sua casa. Mas 

ela resolve beber e ela cresce, se afoga num mar de lágrimas. Eu acho isso uma alegoria 

ótima para o tempo de pandemia que a gente tá vivendo, que a gente só pode chorar e se 

afogar nas próprias lágrimas dentro de casa mesmo. Eu acho muito atual nessa hora. Aí é 

quando vira o non-sense mesmo, porque, de repente, ela tá navegando num barco, aí 

chega um monte... Um papagaio, uns bichos doidos. Um rato. E ela fica ofendendo o rato! 

Alice, tenha modos, querida! Não fale da sua gata Diná para um rato! É feio. Eles chegam 

na orla, orla de não sei onde, é muito louco isso. Eles apostam uma corrida... Gente, é 

muito viagem de ácido. 

 

Fernanda: Com um dodô. Não é com qualquer um. É com um dodô. 

 

Sidney: É, um pássaro dodô. Que é um pássaro que está extinto por causa da atuação do 

homem na ilha onde os dodôs viviam. Fica aqui a nota de repúdio, que não adianta de 

nada. Os bichos lá ganham os prêmios e tal, e Alice sai. E de repente, ela encontra várias 

paradas malucas... A casa da duquesa que tem o cozinheiro jogando pimenta na duquesa, 

e tem o menino que vira porco. Aí, depois, ela cresce dentro da casa, e vão queimar a 

casa. Ela diz “Não me queimem!” Ela lambe um cogumelo. Depois, ela lambe outro 

cogumelo. Ela cresce, ela diminui. Ela chega dentro de um jardim, tem uma lagarta muito 

louca fumando um narguilé. Eu acho pouco sutil. Porque se você quer ser psicodélico, 

você poderia ser mais sutil, Lewis! Mas não, tem uma lagarta fumando narguilé. Ou seja, 

a gente só pode ler sob o viés da alucinação mesmo. Da viagem, da brisa. Eu gosto da 

lagarta... É o meu momento favorito, porque a lagarta chama a Alice para um momento 

de discussão dialética heraclitiana. Porque a lagarta pergunta a Alice, “Querida, o que 

você está fazendo aqui? Você está na minha área. Quem é você?” E Alice diz assim, “Eu 

não sei quem sou eu, já fui grande, já fui pequena, já me afoguei num mar... Já cresci, já 

encolhi... Já nem sei mais quem sou”, como diria Sandy. Aqui mais uma inserção de 
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música de Sandy & Junior, não vou deixar de fazer isso. “Já nem sei quem sou. O que 

estou fazendo aqui, eu só tenho 7 anos?” Literalmente. É o meme da Alice mesmo. E a 

lagarta fica perguntando. E ela diz, “Mas eu não sei dizer!” Ela sai correndo, a lagarta 

hostiliza Alice, só porque ela não sabe se definir. Porque Alice é dessas que diz que quem 

se define, se rotula, se reduz. “Quem se define, se reduz e eu não sou dessas!” ela sai 

correndo. Mas a lagarta diz, “Olha só, pega esses cogumelos aí, encontre seu tamanho, 

encontre sua vibe...” 

 

Pablo: Porque, nessa época, essas psicodelias eram bem mais acessíveis. Era vendido em 

farmácias. Você ia na farmácia e você podia pegar o seu haxixe, o seu ópio, a sua 

maconha, sua cocaína. Você podia escolher qual era, literalmente, a sua droga de 

preferência e consumir em casa, de buenas. 

 

Sidney: Como chama aquela bebida verde? 

 

Carol: Absinto. 

 

Fernanda: Absinto. 

 

Carol: Ab-sinto muito. 

 

Fernanda: A que você vê fadinha verde. 

 

Sidney: Olha, gente, eu queria dizer que... Absinto é ilegal, hoje em dia, né? O absinto 

true. Tem a versão do absinto legalize... 

 

Pablo: É o licor de absinto. 

 

Sidney: Que é o licor. E aí, um dia, eu estava... Uma pequena digressão aqui, porque as 

coisas alucinógenas são realmente sui generis. Eu estava no São João de Campina Grande, 

quando eu tinha 23 anos de idade. Eu tinha baixa-visão. Eu não enxergava um palmo à 

frente do meu nariz. Quer dizer, eu enxergava só um palmo à frente do meu nariz, porque 

baixa-visão. E eu inventei de ir pro São João de Campina Grande que é o quê? É um 



22 
 

buraco no meio da cidade, cheio de barraca, de noite, amontoado de gente. Eu fiz essa 

loucura. Só que numa barraca... 

 

Carol: Mas é ótimo, tá, gente. 

 

Sidney: É ótimo. Pra quem gosta, é ótimo. E tinha uma barraquinha que vendia o quê? 

Doses, shots de absinto com tequila. Que é uma mistura inusitada, não é mesmo? 

 

Carol: Amigo! 

 

Sidney: Aí, eu disse, “por que não?” Só que eu não tinha coragem, porque eu era uma 

pessoa que estava me iniciando na vida do álcool ainda. Eram as minhas primeiras 

experiências. Aí eu disse, aqui, vamos rachar! Eu com minha amiga. A minha amiga, 

muito mais escolada no álcool, pra ela foi o quê? Foi uma... 

 

Carol: Lágrimas na chuva. 

 

Sidney: É, foi como a lágrima de Alice, que ela bebeu. Mas, pra mim, a meia dose de 

tequila com absinto que eu tomei... Ela serviu para uma noite inteira de prazer e sedução. 

Um misto de prazer e agonia, porque eu, de repente, passei a enxergar. E eu enxergava 

tudo. 

 

Carol: Gente... 

 

Sidney: E eu não precisava mais me guiar com as pessoas, eu estava, ou imaginava que 

estava vendo. Ou esbarrei em todo mundo e matei um monte de gente... Eu posso ter feito 

isso. É possível. Mas foi o dia que eu mais enxerguei na vida. Eu não enxerguei tanto 

neste dia quanto eu enxergava antes de perder a visão. Foi uma experiência que eu 

recomendo, sim! Então, Alice, por favor, apologize mais. 

 

Fernanda: Você viu o coelho branco, Sid? Passando correndo? 

 

Sidney: Não vi. Ah, mas vi vários boys que eu queria sair correndo atrás. Que é uma coisa 

que eu não vejo. Não é fácil paquerar quando você tem a visão baixa de um olho só, 
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entendeu, gente? Então, pra mim, paquerar, nesse dia, foi facílimo. Eu podia estar 

paquerando com um poste? Podia! Mas o que vale é a experiência. E Alice está aqui para 

nos provar isso. 

 

Carol: Sidney tava paquerando com um boneco de posto. 

 

Sidney: Pode ser também. Inclusive, tinha vários. Aqui, no São João tem vários, na frente 

das barracas. Mas aí, Alice sai da lagarta e ela encontra esse chá muito louco, do 

Chapeleiro e da Lebre de Março e do ratinho que tá lá todo brisado também. Tá todo 

mundo chapado, no livro. Todo mundo chapado. E Alice fica possessa porque todo 

mundo é muito mal educado com ela, e ela tem modos. Ela sai correndo e, de repente, ela 

chega no jardim da Rainha de copas, mas ela não sabe ainda. Ela vê uns baralhos pintando 

flor. Olha só o absurdo dessa frase. “Ela vê uns baralhos pintando flor”. Porque a flor 

tinha que ser vermelha, eles plantaram as brancas. Eu prefiro rosas brancas, não é pureza, 

é só porque vermelho eu acho uma cor muito batida já, para rosas. Inclusive, se vocês 

quiserem cultivar rosas azuis, eu recomendo também. Ou rosas negras, rosas piranhas. 

Enfim, Cavaleiros do Zodíaco aqui. Aí, gente, chega a Rainha de Copas, que manda cortar 

a cabeça de todo mundo porque ela descobre a farsa. A CPI da rosa vermelha, que ela 

abre. E, de repente, tem um tribunal... E tem um grifo... Como chama, gente? Um 

hipogrifo... Não, eu tô confundindo. É um grifo mesmo, né? 

 

Carol: É um grifo. 

 

Fernanda: É um grifo. 

 

Sidney: É um grifo, um unicórnio e uma tartaruga falsa.  

 

Carol: Não, é só o grifo e a tartaruga. 

 

Fernanda: É, o unicórnio é depois. 

 

Carol: Oh, aí, misturando os dois livros. 
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Sidney: Tô misturando os dois livros. E ela tem vários conselhos do grifo com a tartaruga 

falsa. É tipo, sabe, um papo cabeça mesmo. Ela tira várias lições de vida dessa conversa, 

e depois sai pro julgamento. E o julgamento é uma coisa louca, só o Rei de Copas que é 

sensato nessa coisa... Porque ele diz a frase mais sensata do mundo, que é o quê? O que 

eu devo fazer agora, pra ler? Ele diz, “Olha, você começa do começo, lê até o final e 

quando chegar no final, pare”. Eu acho um conselho sensato. Essa, pra mim, é a citação 

mais forte de Alice no País das Maravilhas. Por que é o quê? Uma lição para a vida. E aí, 

Alice fica muito louca nesse tribunal. Todo mundo depõe contra ela, eu acho um absurdo, 

ela não tem direito à plena defesa. À ampla defesa, o devido processo legal. E, de repente, 

ela acorda, e a Diná ainda tá ali nos pés dela, E ela descobriu que ela dormiu. E depois, a 

Diná dá cria, ela tá na sala, ela atravessa o espelho e vai pra um tabuleiro de xadrez. 

Encontra vários outros personagens muito loucos. Esse livro, Através do Espelho, eu não 

entendo um pouco direito, e tem duas rainhas, que é a Rainha Vermelha e a Rainha 

Branca. Eu acho legal, no Através do Espelho, que a Alice tem que atravessar o tabuleiro 

inteiro, ela enquanto peão, tadinha. Isso aí é o quê? Uma crítica ao proletariado, a crise 

do capitalismo. Porque ela é um peão que tem que ascender à Rainha pra chegar... Porque, 

você sabe, no xadrez, quando um peão chega do outro lado do tabuleiro, o peão vira 

automaticamente Rainha. E é tipo assim, a crítica que o Lewis Carroll faz ao capitalismo, 

que é essa luta pra você chegar ao topo, sendo que você vai ter que lidar com várias bostas 

no meio do caminho. Terminei, gente, vocês têm algo a complementar? 

 

Carol: Alice ganha o jogo de xadrez, tá? 

 

Fernanda: É. 

 

Sidney: Ela ganha. 

 

Fernanda: E nesse novo, no Através do Espelho, aí sim, aparece unicórnio, tem o 

jaguadarte, tem os gêmeos, aqueles gêmeos... 

 

Sidney: Tweedledee e Tweedledum. 

 

Fernanda: Tem o do ovo, lá. O casca de ovo, que a Alice derruba ele no chão... 
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Sidney: Gente, Alice derruba o ovo! Como chama o ovo, gente? 

 

Pablo: Humpty Dumpty. 

 

Sidney: Humpty Dumpty! Tem até uma música dos Beatles com esse nome? Com esse 

personagem? Tem uma música aí...Com Humpty Dumpty. 

 

Felipe: Não, eu acho que é com a morsa. I am the walrus. 

 

Sidney: Ah, é com a morsa... Mas tem música com o Humpty Dumpty também. Eu não 

tô lembrando. Alohomores... Que não serão mais Alohomores... Decidam seu nome de 

fandom e também me digam qual é a música do Humpty Dumpty. Uma banda de rock 

que lançou.  
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7. Impressões pessoais sobre Alice 

 

 

Sidney: Queria perguntar a vocês o que vocês acham da experiência de ler Alice. Porque 

eu amo ler Alice no País das Maravilhas sempre. Porque é sempre uma descoberta nova, 

e eu gosto do non-sense, eu gosto da falta de absurdo... Vou xingar muito no Twitter. 

Porque toda vez você encontra uma camada nova de possibilidade de interpretação, 

dependendo da sua fase da vida, de onde você tá, do que você passou, e tal. Porque as 

coisas são tão, ao mesmo tempo, absurdas e genéricas, que nelas cabe qualquer coisa. E 

eu acho que esse é o grande mérito da obra, e por isso que ela ficou tanto tempo no 

imaginário, até hoje, e inspira tantas obras até hoje. É uma das minhas obras favoritas. 

Mas e vocês? 

 

Fernanda: Eu gosto muito de Alice, também é uma das minhas obras favoritas. Eu fiquei 

muito feliz quando foi escolhido pra falar sobre esse livro. E a experiência é bem como 

você falou, toda vez a leitura é nova. E ler na quarentena agora, gente, foi uma 

experiência... Muito diferente! E eu gosto porque cada vez eu pego uma nuance filosófica 

diferente. Eu tava a própria Alice, quem sou eu nessa quarentena? Quando perguntou 

“Quem és tu?” E eu tava... Quase que eu não termino o livro porque eu entrei em crise. 

Eu falei, “quem sou eu?”. 

 

Sidney: E agora? 

 

Carol: Quem não entrou numa crise de identidade, nessa quarentena, né? 

 

Sidney: É verdade. 

 

Fernanda: Pois é. 

 

Sidney: E você, Felipe? 

 

Felipe: Ah, como eu tava fazendo a pauta, enquanto eu lia, dessa vez eu tive uma leitura 

mais, digamos assim, técnica da obra. Porque eu tive que ir pesquisando os trocadilhos, 
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jogos de linguagem e umas coisas da época... E explodiu muito a minha mente sobre 

como a escrita é muito rica em camadas. Você tem um trocadilho, aí a Alice, digamos, 

fala alguma coisa e, daí, tem o trocadilho desse trocadilho. E daí, tem uma referência a 

um poema que você não entende porque tá ali, mas se você tem a referência inicial, você 

descobre que é um trocadilho do trocadilho. É uma coisa muito louca. É como ogros ou 

cebolas, tem camadas. Tem camadas ali. E foi muito interessante de ler, fazer essa leitura. 

 

Sidney: Vai lá, Carol. 

 

Carol: Então, Alice sempre foi uma obra que eu gostei muito do livro e que sempre odiei 

muito as adaptações. 

 

Sidney: As adaptações não fazem muito jus, até porque é difícil fazer jus... 

 

Carol: Só tem uma da Lionsgate, que eu curto muito, mas quase ninguém conhece, mas 

tudo bem. Dessa vez, essa leitura foi bem diferente porque, acompanhando essa edição 

comentada, que você tem um pouco mais de... 

 

Sidney: Contexto... 

 

Carol: De âncora... É, de contexto mesmo. Porque tem coisa ali que, realmente, não dá 

pra entender e você fica achando que é pira do Carroll, mas quando você tem a explicação 

correta, você vê que o cara não tava brincando ali... 

 

Sidney: Não tava escrevendo qualquer coisa... 

 

Carol: Exatamente. E é por isso que a obra continua até hoje como sendo esse grande 

clássico. Então, realmente, foi uma experiência bem diferenciada. 

 

Sidney: Diferenciada, adoro. Gíria de drogado mesmo... 

 

Carol: É... Mas eu gosto muito. 

 

Sidney: Pablo, e pra você? Você curte? Como é que você curte? 
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Pablo: Então, eu tenho gostos peculiares... 

 

Sidney: “Você não entenderia...” 

 

Pablo: É, você não entenderia... Porque eu gosto muito de Matemática... 

 

Sidney: Olha, é peculiar. 

 

Pablo: É peculiar. E o Lewis Carroll era matemático. E ele escreveu muito de Alice 

mergulhado em montes de conceitos matemáticos, que ele não explicita, ele não vai tipo 

“Aqui, vamos ensinar cálculo avançado pra vocês”. Mas ele usa muito desses 

conhecimentos. E eu tenho acompanhado alguns canais de Matemática que tentam 

mostrar um pouco do que o Lewis Carroll tava tentando indicar em alguns dos trechos 

ali, de referências matemáticas. Daí, você vê que o cara, de fato, dava uma viajada muito 

bacana pra tentar fazer essas inserções de conceitos abstratos e obscuros. 

 

(VÍRGULA SONORA: TRECHO DO LONGA DE ANIMAÇÃO DA DISNEY) 

  



29 
 

8. Lógica e matemática 

 

 

Sidney: Bom, então vamos passar pro tema aqui. O primeiro tema que a gente pode 

levantar é a lógica. Apesar de ser uma obra non-sense, é uma obra que você pode 

encontrar jogos de lógica em toda a extensão do texto. A lagarta pergunta “quem é você” 

e Alice não sabe dizer porque ela já não sabe quem é, e porque ela acha que, porque ela 

cresceu e diminuiu, ela se tornou outra pessoa. Tem todo um jogo linguístico também da 

lagarta com Alice, e tal... 

 

Felipe: Um dos exemplos mais, digamos assim, um pouquinho mais icônicos, é 

justamente nessa troca de palavras, que eu acho engraçadinha, que é no momento em que 

Alice chega na casa da duquesa e tem um sapo e tem um peixe, que são lacaios. Não me 

pergunte por que, mas eles são. 

 

Carol: Porque eles estão vestidos de lacaios. 

 

Sidney: De lacaios. 

 

Felipe: É. Mas como o sapo e o peixe se tornaram lacaios, quem sabe? Who knows? 

 

Sidney: Aí, você tem que ler “O Sapo e o Peixe: Origens”. É outra obra. 

 

Felipe: Exatamente. E o que acontece? O sapo traz a seguinte mensagem, “Para a duquesa, 

um convite da rainha para jogar críquete”. E o peixe pega a cartinha, ele vai entrar e fala, 

“Da rainha, um convite para a duquesa jogar críquete”. Vocês pegaram? Tipo, para a 

duquesa, um convite da rainha para jogar críquete. Ou seja, tipo, um convite, da rainha, 

jogar críquete. Um convite para a rainha jogar críquete. E aí, tipo, da rainha, um convite 

para a duquesa jogar críquete. Então, é mais ou menos como se as duas tivessem tendo 

essa troca de quem vai jogar críquete... fica um pouco confuso... 

 

Carol: É o tipo de coisa que, se a gente for pensar muito, a gente fica o dia todinho. 
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Felipe: Dá um bug. Dá um belo bug. 

 

Fernanda: À primeira vista, quando você lê de primeira, você acha que faz sentido. Mas 

quando você vai parar pra pensar, dá um nó na cabeça. 

 

Felipe: Eu já estou aqui um pouquinho coisado. E aí, também tem o outro exemplo 

clássico, que é o do chapeleiro. Que é a xarada favorita da nossa Fernanda, se ela quiser 

contar... 

 

Fernanda: A charada favorita do chapeleiro, que é a charada do corvo e da escrivaninha. 

Que ele pergunta qual é a semelhança entre um corvo e a escrivaninha. Fiquei igual a 

Alice, a primeira vez, tentando decifrar. Aí, quando ela fala, “desisto, qual é a resposta?” 

Ele fala, “Não sei”. E tá ok. 

 

Carol: “Se eu soubesse, não tava perguntando”. Aquelas... 

 

Sidney: Vida que segue. 

 

Felipe: Você fica o próprio meme da Nazaré Tedesco, calculando, tentando entender. E 

no final, não tem resposta. Porque é isso, a charada foi feita pra não ter resposta. 

 

Fernanda: Mas as pessoas não aceitam que é uma charada sem resposta. Que se você joga 

na internet, tem gente que fica se esforçando pra criar lógica na charada. 

 

Sidney: Então, vamos passar para o próximo tema, prezados. Matemática. Quanto é 7x9? 

Fernanda! Não, brincadeira. Temos também dilemas matemáticos. Como o Pablo já falou, 

o Lewis era matemático, e ele inseriu conceitos matemáticos também dentro de sua obra, 

apesar de não necessariamente com números. Um exemplo disso, parece, que é o gato de 

Cheshire. O gato de Xexéu. 

 

Felipe: Sim, tem esse momento em que o Gato de Xexéu some e deixa apenas o sorriso 

dele lá, suspenso no ar, e a Alice fica pensando, “Nossa, eu já vi um gato sem sorriso. 

Mas eu nunca vi um sorriso sem o gato”. Isso, de certo modo, é a abstração de conceitos 

de lógica e matemática. Como assim? Vamos pensar o seguinte, eu vou fazer um cálculo 
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matemático, do tipo, eu tenho duas maçãs e quando eu tiro uma maçã, ficam quantas? 

Uma. Essas duas maçãs não são o número, mas elas representam o número. Se eu tiro as 

maçãs, eu continuo com o número, porque eu ainda entendo o conceito do número, mas 

eu não preciso das maçãs pra ter o número. Fez sentido? 

 

Carol: Fez. 

 

Sidney: Poderia trocar por laranjas pra eu entender melhor? 

 

Pablo: Eu conhecia essa história com laranjas...  

 

Carol: Mas é engraçado, porque quando você lê essa frase, já bate logo um estranhamento. 

Que ela já viu um gato sem sorriso, mas nunca um sorriso sem gato. Mas você para pra 

pensar e você fica, gente, todos os sorrisos são sem gatos. O que tá acontecendo aqui, eu 

só tenho 8 anos?  

 

Felipe: O número, você precisa de alguma coisa pra você poder contar e chegar até aquele 

número. 

 

Pablo: Só que aí tem um outro detalhe matemático dentro disso. Que daí a gente tem que 

conhecer um pouquinho da história da Matemática. Pra a gente é meio óbvio, mas na 

época não era tanto. Números negativos, por exemplo, não eram muito usuais naquela 

época. Eles não gostavam muito da ideia de que é um número que não tá lá. Os números 

sempre apresentam quantidades. O número negativo literalmente apresenta a falta de 

quantidade. Então, não tem como você usar o número pra representar uma coisa que não 

tá lá. E é o número que representa ausência. E o Lewis Carroll tava brincando um pouco 

com isso também. Como é que você pode ter alguma coisa que representa a ausência de 

alguma coisa? Daí, tem essa questão do gato que some e aparece, tem essa questão que é 

só o gato sem sorriso, só o sorriso sem gato.  

 

Sidney: Mas vocês estão deixando de lado o aspecto mais importante do Gato de Xexéu, 

pra mim. Que não é nada de matemática, lógica, de números reais, racionais, inteiros, 

completos, negativos, positivos... O que mais importa na passagem do Gato de Xexéu é 

que o Gato de Xexéu é shadeiro. Porque ele tá conversando com Alice, de repente, ele 
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some. Alice toma um susto. De repente, ele aparece. Alice diz assim, “Querida! Por favor, 

não suma de repente, eu não gosto”. E aí, o Gato de Xexéu diz o quê? “Não seja por isso, 

querida. Eu vou sumir aos poucos.” E aí, ele vai sumindo, fica só o sorriso. Tudo em 

minha vida. 

 

Fernanda: Todos os personagens têm falas legais, mas uma das minhas favoritas, depois 

da lógica do chapeleiro, da pergunta... É quando ela fala, “Mas pra onde eu vou?” E aí, 

ele dá as duas opções, e ela, “Mas qual é a melhor?” Ele, “Onde você quer ir?” Ela, “Não 

sei”. Ele, “Então, qualquer caminho serve”. Ele é debochado, sabe. Eu adoro personagens 

debochados. 

 

Sidney: Eu gosto. “Deboxexéu”. “Debocheshire”. 

 

Carol: Tem até uma parte, mais cedo, mais perto da lagoa de lágrimas e tal, que ela fica, 

“Gente, eu não lembro mais de nada, deixa eu aqui fazer umas contas pra ver, pra eu 

provar que eu sei das coisas”. Ela começa a fazer umas contas todas doidas. Quatro vezes 

cinco são doze. Quatro vezes seis são treze. Quatro vezes sete são... “Ai, meu deus, desse 

jeito eu nunca vou chegar aos vinte!” Aí você fica, “Meu deus, essa menina não sabe 

mesmo de nada”. Sendo que essa conta que se faz, se você usar uma base 18, uma base 

numérica 18, que a gente não tem costume, porque a gente é acostumado a contar em base 

10... Mas se você usar a base 18, as contas dão certo, e ela nunca ia chegar ao vinte porque 

ia ser multiplicações infinitas. 

 

Sidney: Gente, base de 18, eu tô passado! Eu já me desafiava o bastante tentando pensar 

em base 12, que é mais próximo assim, porque a gente usa as horas. Mas base 18 é muito 

para mim. 

 

Pablo: Na computação, a base é 16. 

 

Sidney: 16? Ah, é... Entendi, 16 bits... Próximo tema aqui, paródias. 
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9. Paródias e trocadilhos 

 

 

Felipe: Ela mesma, a minha queridinha. Os trocadalhos dos carilhos.  

 

Carol: Ai, eu amo! 

 

Felipe: Eu adoro. Porque se tem uma coisa que o Lewis Carroll tinha, era tempo livre. 

 

Carol: Encostado! 

 

Felipe: Ele tinha muito tempo livre, porque ele adorava fazer... E, inclusive, tem muito 

em Alice, esses trocadilhos, essas piadas, essas paródias com poesias da época, com 

frases, com ditados, com tudo. Tudo que tinha, esse homem colocava a mão. Ele ia lá e 

colocava uma parodiazinha pra você ficar tipo, “Hum, já ouvi isso em algum lugar”. Ele 

fazia isso, principalmente, com o que a gente chama de nursery rhymes. Desculpa meu 

inglês. 

 

Sidney: Ah, o que é isso? 

 

Pablo: São canções de ninar.  

 

Sidney: Ah, brilha, brilha, morceguinho... 

 

Carol: É legal também notar que, por causa dele, porque ele usou essas obras pra parodiar 

no livro dele, muitas coisas a gente só conhece hoje porque ele decidiu fazer essas 

paródias, porque, senão, iam se perder.  

 

Sidney: Como lágrimas na chuva. 

 

Carol: Como lágrimas na chuva. 

 

Sidney: Ou lágrimas no lago da Alice. Mas tem o “brilha, brilha, morceguinho”. 
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Carol: Tem a da abelhinha que ela canta de jacaré. 

 

Felipe: Isso é incrível. Eu posso, Sid? 

 

Sidney: Sabe um trocadilho que eu gosto? É o... 

 

Carol: O que eu amo é o do “lessons”. 

 

Fernanda: Ai, sim! Que você só pega em inglês. Na tradução pro português, a pessoa já 

não tem. 

 

Carol: É, porque a tartaruga vai falar... 

 

Sidney: A tartaruga, não. A tartaruga falsa. 

 

Fernanda: É, a tartaruga falsa. 

 

Carol: É, a tartaruga falsa vai falar que, como ela tem aulas também, só que a cada dia, 

ela tem uma hora a menos de aula. Porque são lessons, né... A cada dia, menos, porque 

ele faz uma brincadeira com a palavra “lessen”, do inglês, que é tipo “diminuir”. 

 

Sidney: Diminuir. Olha, queria que todas as lessons... 

 

Felipe: Entendeu? Kkkkk 

 

Sidney: Mas o trocadilho que eu gosto é justamente da tartaruga falsa, gente. Depois que 

eu descobri, eu jamais... Inclusive, eu entendi uma cena de Gilmore Girls, por causa que 

eu li Alice no País das Maravilhas. Porque o Richard Gilmore, o pai da Lorelai, tem uma 

hora que a mãe dele morre e ele fica deprimido, e a única coisa que ele quer tomar é a 

sopa que a mãe dele fazia para ele. Que é a mock turtle soup. E eu ficava, gente, que sopa 

é essa? E só quem sabia fazer essa sopa era a Sookie. Quem conhece Gilmore Girls sabe 

de quem eu tô falando. Eu fui ler Alice, e tem essa tartaruga falsa, e eu nunca entendi o 

que era essa tartaruga falsa, e tal. E, de repente, agora nas notas de rodapé... eu já tinha 
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lido anteriormente essa versão... ele explica que mock turtle soup era uma sopa muito 

comum, mas que, tipo assim, o termo é sopa falsa de tartaruga. Não é sopa de tartaruga 

falsa. É uma sopa que faz de conta que é de tartaruga, mas não é, entendeu? É só pra dizer 

que é, então é mock turtle soup... 

 

Carol: Por isso que, na ilustração, é um cordeirinho com casco de tartaruga. 

 

Sidney: Exato. Só que ele faz o trocadilho e traz o personagem da tartaruga falsa, dando 

a impressão de que a mock turtle soup, a sopa de tartaruga falsa seria a tartaruga que é 

falsa. Não a sopa que é falsa, mas a tartaruga que é falsa. Enfim, eu amo. E por causa 

disso eu entendi uma piada de Gilmore girls. Muito obrigado, Lewis Carroll. 

 

Felipe: É isto. 

 

Carol: É isto. 

 

Sidney: Tem mais o quê, gente? 

 

Felipe: Ah, a gente tem mais algumas paródias. Você quer que eu recite? 

 

Sidney: Não... Brincadeira! Pode recitar. 

 

Felipe: Tudo bem, então eu não volto mais! 

 

Sidney: Você tem direito a uma paródia. Escolha a preferida. 

 

Felipe: Ai, ai, ai! Eu tenho várias preferidas. 

 

Sidney: Mas é só uma. Acabei de falar. Francamente, você não ouve, não? 

 

Felipe: Eu ouço, sim. Mas enfim... 

 

Sidney: Você faça o seguinte, fale da paródia, do começo até o fim, quando terminar, 

pare. 
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Felipe: Muito que bem. Eu vou pegar essa paródia aqui que é a minha favorita, apesar de 

que não era a que eu queria ler. 

 

Sidney: Oxe, meu filho! Se decida! 

 

Felipe: É porque eu sou muito confuso. Mas vamos lá. “Brilha, brilha morceguinho. 

Brilha, brilha, morceguinho. Onde estás, meu amiguinho? Acima do mundo, a voar como 

uma bandeja de chá? Brilha, brilha, morceguinho”. Obrigado, obrigado. 

 

Sidney: De nada, prezado. Palmas. Eu tiro o meu chapéu pra você. 

 

Fernanda: Eu leio essa paródia, já vem a musiquinha original na cabeça. Brilha, brilha, 

estrelinha. 

 

Sidney: O ratinho cantando. 

 

(VÍRGULA SONORA: TRECHO DO LONGA DE ANIMAÇÃO DA DISNEY) 
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10. Personagens 

 

 

Sidney: Olha, vamos pros personagens agora. Alice. Quem é Alice? A gente já falou, é a 

protagonista. Next! 

 

Carol: A pobre... 

 

Sidney: Ai, olha, eu me identifico tanto com Alice, porque eu me sinto tão perdido como 

ela, e eu acho que se eu tivesse três coisas, eu nomearia de Alice. Um gato, um filho e 

uma drag. Três coisas que eu nomearia de Alice. 

 

Fernanda: Eu já tenho um gato... 

 

Carol: Qual seria o resto do seu nome de drag? Alice o quê? 

 

Sidney: É Doralice. Que eu sou aventureira e sonhadora. Kkkkk... Gosto muito de Alice, 

sim. Eu acho ela, inclusive, injustiçada porque não é princesa Disney. Esses critérios estão 

falhos. 

 

Fernanda: Ih, Nayara, corre aqui. 

 

Felipe: Olha, pior que ela não é mesmo. Inclusive, eu até protestaria aqui sobre princesas 

da Disney que existem e ninguém lembra. Mas isso fica pra outro episódio. 

 

Sidney: Gente! Mas, assim, só pra ter uma noção, eu gosto tanto de Alice, que eu comprei 

uma camiseta com a ilustração do coelho atrasado envolto em rosas vermelhas pintadas, 

só porque, junto com a camiseta, vinha uma flâmula da Alice caindo com seu vestido de 

xícara. Só pra eu pendurar na minha sala. Eu amo Alice. Por falar em coelho branco, 

temos eles, o Coelho Branco atrasado. Quem se identifica com o Coelho Branco, gente? 

Está sempre atrasado... 
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Fernanda: Olha, depende da situação, viu. Tem dia que eu tô só o Coelho Branco, viu? 

 

Carol: Eu posso atestar. 

 

Felipe: Eu posso dizer que a minha conexão é o próprio Coelho Branco... 

 

Sidney: O que eu acho interessante da imagem do Coelho Branco, enquanto personagem 

e enquanto coisa que ficou no imaginário das pessoas, ele virou meio que esse avatar do 

chamado para a aventura. Não é à toa que, por exemplo, em Matrix, o pessoal lá dos 

rebeldes... 

 

Fernanda: O Morfeu. 

 

Sidney: O Morfeu manda a mensagem no computador, pro Neo seguir o Coelho Branco, 

que é a moça que tá lá com a tatuagem do Coelho Branco. E tem um monte de obras que 

referenciam isso. Quando você vai partir para uma realidade diferente, ou mais 

abrangente, da sua, tem essa referência ao Coelho Branco como esse guia, esse chamado. 

 

Carol: O Coelho Branco é meio que um MacGuffin também, né? Que é aquele negócio 

que você sai perseguindo, perseguindo, mas não é sobre ele. Quando chega no final, não 

é sobre o Coelho Branco. É sobre a jornada. 

 

Sidney: Ai, não é o objetivo, é a jornada! Mas eu acho legal porque ele... A toca do Coelho 

também virou esse termo muito comum, hoje em dia, pra a gente falar coisas absurdas, 

ou sobre uma realidade muito surreal, você adentrar um ambiente muito diferente. 

Diferente da sua realidade, o qual desafia a sua mentalidade. 

 

Fernanda: Por sinal, a melhor frase de Matrix. Quando o Morfeu fala da pílula, que 

dependendo da pílula que ele fosse tomar, ele iria entrar na toca do coelho. 

 

Sidney: Uhum. Temos o rato, que é totalmente ofendido pela Alice, essa mal educada. 

 

Carol: Injustiçadíssimo. 
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Sidney: Injustiçado. Depois, ele aparece lá no chá... Todo chapado, dentro da xícara. 

 

Carol: Inclusive, ele conta... 

 

Felipe: Olha, não é o mesmo rato. 

 

Carol: É, não é o mesmo rato, não. 

 

Sidney: Não é o mesmo rato? São dois ratos? 

 

Carol: O outro é como se fosse um esquilinho, um caxinguelê. 

 

Felipe: Isso. 

 

Sidney: Caxinguelê... Aquela banda de pagode? Catinguelê? 

 

Carol: Mas o que eu achei muito engraçado é que tem uma hora que esse rato começa, do 

nada, a contar a história da invasão dos normandos. E eu achei muito engraçado, porque 

eu lembrei do episódio dos Malfoy, que eu dei essa palestrinha. 

 

Sidney: Sim, tem razão! Ai, gente, na França. 

 

Felipe: Carol, não sendo apenas Carol e bárbara, ela também é o gato e o rato. 

 

Fernanda: Pois é. 

 

Carol: Não satisfeita em ser o gato, sou a rata. 

 

Sidney: Depois, próximos personagens. O dodô, o papagaio, o pato e a águia. 

 

Carol: Sim, é engraçado que esses personagens vão ter, cada um, o seu representante nas 

pessoas que acompanhavam o Dodgson nos passeios. O dodô é ele próprio. E os outros 

pássaros seriam as outras pessoas. A eaglet, que eu nem sei como tá traduzido, que é a 

Edith Liddel, uma das irmãs. E a outra seria a outra menina, a mais nova. 
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Sidney: Esses pássaros aí eram o pessoal que estavam no rolê do barco, quando ele criou 

a história... 

 

Carol: É. O pato é aquele moço que eu falei que acompanhava eles, que era o Reverendo 

Robinson Duckworth. E esse aí, realmente, fica bem clara a inspiração. 

 

Sidney: Temos a lagarta, mais conhecida como Alan Rickman, hoje em dia. 

 

Carol: Ele mesmo, maravilhoso. 

 

Fernanda: Ele mesmo. Lá de boa, no seu cantinho, fumando seu narguilé. E no desenho 

da Alice, ela soltava aquelas fumaças fazendo argolinhas, que eu ficava achando o 

máximo.  

 

Felipe: Ali, dando o seu tapa na pantera. 

 

Pablo: Deve ter inspirado muita gente a querer fumar também, pra poder fazer aquilo. 

 

Fernanda: Pois é. Olha que vontade, eu tive, viu. 

 

Sidney: Eu gosto da lagarta porque a lagarta é o momento filosófico. É o desafio filosófico 

da jornada da heroína... Kkkk... da Alice, porque ela desafia a Alice a se definir... 

 

Carol: A lagarta também não tem paciência nenhuma pra quem tá começando. 

 

Sidney: Não tem, é a própria Susana Vieira. 

 

Fernanda: E a Alice é muito impaciente. A Alice é muito frenética, e tem uma hora que 

ela sai correndo, a lagarta fala, “Volte aqui! Eu tenho uma coisa importante pra te dizer.” 

Aí, quando ela volta, a lagarta fala “Tenha paciência”. Você fica, nossa! 

 

Sidney: Eu amo que todos os personagens de Alice são... É como um show de RuPaul. 

Vamos combinar? 
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Felipe: É o deboche. 

 

Sidney: Só o deboche. 

 

Carol: Lost all my hope today. My car broke down. I’m empty. 

 

Sidney: Aí, temos a duquesa, o cozinheiro e o bebê que vira porco. Essa cena é de uma... 

eu nem consigo lidar. 

 

Carol: Essa parte é uma loucura muito louca, né... Porque tá a mulher botando pimenta 

na sopa, o bebê espirrando, a duquesa gritando, o bebê chorando. Aí, ela fala, “Pega o 

menino!” Alice sai com o menino, o menino vira um porco. Aí ela fica, “Menino! Volta 

aqui!” Mas já era... 

 

Sidney: Aí, ela diz, “Ah, até que ele é um porquinho bonito...”. 

 

Carol: É! É um porco mais bonito do que uma criança. 

 

Sidney: Ele era uma criança feia, mas até que é um porco bonito. Eu amo essa parte! 

 

Fernanda: Ah! E o gato, nessa parte é muito filho da mãe. 

 

Carol: Debochado. 

 

Fernanda: Porque ele vira pra a Alice, “O que aconteceu com o filho da duquesa?”. “Ah, 

ele virou um porco e eu soltei.”. “Ah, eu imaginei que isso ia acontecer...” E ele não fez 

nada! 

 

Sidney: Já passou da hora... Mas tem aí o icônico Gato de Xexéu, o Gato de Cheshire... 

Gente, esse “Cheshire” é uma marca de gato, é isso? É uma raça? 

 

Carol: Então, eu acho que Pablo pode dar essa palestra melhor que eu. 
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Pablo: Será? 

 

Sidney: Você tem esses conhecimentos de raça de gato, Pablo? 

 

Pablo: Não, de raça de gato, não. Cheshire é uma localização na Inglaterra, na verdade. 

 

Sidney: Ah, é? 

 

Carol: Exatamente. É uma localização... 

 

Pablo: É um lugar. Eu só não sei por que a referência, especificamente, na Alice... 

 

Sidney: Ai, quer dizer que Xexéu não é o nome dele? É a origem? É tipo Jesus de Nazaré? 

 

Carol: É. Cheshire é o lugar onde se trabalhava muito com leite, e dizia-se que os gatos 

de Cheshire eram sempre sorridentes porque eles sempre tinham acesso a leite. 

 

Sidney: Ah! 

 

Carol: E Cheshire era uma região produtora de queijo. E existe esse queijo de Cheshire 

que tinha um gatinho estampado. 

 

Sidney: Ai, que bonitinho. Então, assim como a gente pode chamar Jesus de Nazareno, a 

gente pode chamar o Gato de “Cheshireno”. 

 

Felipe: Ou só de gato... 

 

Fernanda: E tinha essa expressão... Já era uma expressão que não foi ele que usou por 

causa só da região. Porque diz que... Tem um dicionário de dialeto... Ai, eu esqueci... Não 

é o formal... Informal! 

 

Sidney: Regional? 
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Fernanda: É, regional. Tinha essa expressão, que era sorrir como um gato de Cheshire, 

que era pra pessoas falsas. Sabe, tipo, meio que pessoas que tinham esse costume de dar 

aquele sorriso muito exagerado, mostrando todos os dentes, meio... 

 

Sidney: É por isso que, na animação da Disney, eles ressaltam bem o sorriso do gato. Que 

fica até a Lua depois. Se torna a Lua. 

 

Carol: Não só na animação da Disney, mas todas as adaptações focam muito nesse sorriso 

cheio de dentes do Gato de Cheshire. 

 

Sidney: Ai, Carol, quantas adaptações você viu, Carol? Eu só vi a da Disney e a do Tim 

Burton, que eu quero esquecer. 

 

Fernanda: Ah, não! Eu gosto do gato do Tim Burton. Ele ficou bonitinho, o gatinho. Eu 

quero um funko pop dele. 

 

Sidney: Não, o gato é bonito. O filme que não presta. 

 

Fernanda: Não, o filme, não. 

 

Pablo: Eu queria fazer uma correção. 

 

Sidney: Corrija. 

 

Pablo: De pronúncia. Vocês estão falando “checháire”, mas a pronúncia local é 

“tchéchir”. (Todos repetem) 

 

Sidney: Tá, desculpa. 

 

Fernanda: Tá, é Gato de “tchéchir”. Eu nunca sei falar esse nome. 

 

Pablo: Mas, assim, 80% das palavras de localidades em inglês, de origem britânica, você 

não tem como descobrir. Tem 500 mil sílabas pra, tipo, duas sílabas pronunciadas. 
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Sidney: Pois é, menino. Eu fico passada com umas coisas assim. Tem aquele... Como é o 

nome daquele local turístico, que tem um monte de letras e só fala uma sílaba só? 

Esqueci... 

 

Pablo: É, tem umas coisas assim. O Cheshire é uma coisa dessas. Tipo, teoricamente, 

você lê, vê 3 sílabas, “Che-chai-re”. Mas aí, é tché-chir. E essa outra também que tem 

várias sílabas e você só lê duas, só pronuncia duas também é por conta de umas coisas 

assim. 

 

Sidney: Bom, por via das dúvidas, você, ouvinte, chame Xexéu mesmo, tá bom? O Gato 

de Xexéu, a ABNT, a nossa nova tradução. 

 

Fernanda: Ou Gato Risonho. Serve também. 

 

Pablo: Tem outra coisa que eu também gostei do gato é que eu não sei se vocês pensam 

a mesma coisa... Que, dependendo da fase da Lua, pra mim, tem o gato da Alice no céu. 

 

Sidney: Ai que bonitinho! 

 

Fernanda: Ai, sim! Fica o sorrisinho da Lua. Muito bom. 

 

Pablo: Quando a Lua tá bem no comecinho do crescente, ou bem no finalzinho do 

minguante. Ou quando tá Lua Nova. Só aparece um pequeno sorrisinho ali. 

 

Sidney: E a gente sabe que quando a Lua toca no mar, ela pode nos tocar... 

 

Carol: Pra dizer o quê, Sidney? 

 

Sidney: Que o amor não se acabe. Oh, oh... Oh, oh... Próximos personagens aqui. Eles 

dois... Eu shippo esse casal. Eu devo dizer que shippo, sim. E, tipo assim, é o típico casal 

gay de bicha velha, cacura. Que passa o dia tomando chá e fazendo fuxico. As duas bichas 

velhas, a Lebre de Março e o Chapeleiro Maluco. Tem aí por que eles são assim, né, 

gente? Tem a explicação. Quem é que vai dar essa explicação pra a gente? A lebre, a 

gente já disse na abertura, que é por causa do período fértil da lebre. Em março, ela fica 
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em “polvo rosa”. E aí, as lebres estavam tudo doida, porque tava tudo o quê? Porque, 

você sabe, coelho, quando parte pro abraço, é aquele bate pique. 

 

Felipe: Concordo. 

 

Fernanda: E o chapeleiro... Era muito comum, por causa... Na vida real, que pessoas que 

trabalhavam com chapéu, o efeito alucinógeno da exposição prolongada às colas que eram 

utilizadas... 

 

Pablo: Não só a questão disso, mas também muitos dos produtos que os chapeleiros 

usavam envolviam mercúrio e outros metais pesados. E isso, depois de uma longa 

exposição, você tem um acúmulo desses metais pesados que acabam provocando 

alterações no cérebro, intoxicações prolongadas que se assemelham a episódios de 

demência ou loucura. Chapeleiros são mais... Naquela época, pessoas que trabalhavam 

com isso e tinham muita experiência, costumavam ter comportamentos um pouco mais 

excêntricos, por conta da intoxicação de metais pesados. 

 

Fernanda: E se você for ver essas coisas do passado, você via várias maquiagens, 

medicações que tinham elementos tóxicos e você via as pessoas morrendo cedo com 

doenças por intoxicação. Porque não se sabia ainda os efeitos daquelas substâncias. 

 

Sidney: Exatamente. Então, justiça para o chapeleiro. 

 

Fernanda: Agora, no livro, só pra deixar claro... No livro, eles ficam presos naquele eterno 

chá da tarde, que eu amo essa explicação, porque eles brigaram com o Tempo. Porque 

acusaram o Chapeleiro de matar o Tempo, e o Tempo se sentiu ofendido. 

 

Sidney: É verdade. Outro trocadilho aí... 

 

Carol: E, por isso, eles foram condenados a ter as cabeças cortadas. Porque eles mataram 

o Tempo. 

 

Sidney: Cortem-lhes as cabeças! 
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Fernanda: Aí, eles sobrevivem, mas o Tempo se vinga e deixa eles eternamente presos no 

horário do chá. 

 

Carol: Que são às 5 horas. 

 

Sidney: Muito britânica essa referência. A Rainha de Copas, gente, ela é completamente... 

O quê? Nervosa, eu diria. 

 

Pablo: Eu acho que isso é gaslighting... 

 

Sidney: Gaslighting? Você acha? Por que, Pablo? 

 

Pablo: Porque se fosse o Rei de copas, vocês não iam estar falando que é nervoso. Iam 

estar falando que é um rei muito enérgico. 

 

Sidney: Ah, tá! 

 

Fernanda: Verdade! 

 

Sidney: MACHISTA! 

 

Fernanda: Reparação histórica para a Rainha de Copas. Ela é enérgica. 

 

Sidney: Então, tá bom. Cortem-lhes as cabeças mesmo! Eu gosto de analisar a Rainha de 

Copas sob o viés do tarô. A Rainha de Copas, no tarô, é a monarca do naipe de copas 

que... Copas é o quê? É o naipe do sentimento, da sensação. E a Rainha é a representante 

máxima. Se sair a Rainha de Copas no seu jogo de tarô, olha... Vem coisa boa por aí... 

Dependendo do que você perguntou, né... Mas também significa que é o ápice do apego 

ao temperamento e às emoções, e talvez por isso a Rainha de Copas seja tão 

temperamental. Porque é o atributo feminino associado ao naipe de copas, que é o naipe 

do sentimento. Do coração. 

 

Felipe: Também tem muita gente que especula que a Rainha de Copas seria uma paródia 

muito, muito, muito exagerada da Rainha Vitória. O Carroll meio que estaria brincando 
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com fogo ali, querendo fazer uma paródia da Rainha. Não sei até onde isso pode ser 

comprovado... 

 

Carol: Danger! High voltage! Acho engraçado porque essa dinâmica dos dois, do Rei e 

da Rainha, é muito engraçada. Parece aquele casal de pais que a mãe sempre castiga e o 

pai sempre livra a criança, sabe... Acho muito engraçado. 

 

Sidney: Pai ausente, o Rei de Copas...  

 

Carol: Aquele que quer dar uma de bonzão. 

 

Sidney: “Pergunta pra sua mãe!”. “Pai, me dá dois reais?” “Pergunta pra sua mãe...”. 

 

Fernanda: É. 

 

Sidney: Temos a tartaruga falsa e o grifo. A gente já falou da tartaruga. Mas o interessante 

é dizer que, porque ela é falsa, ela é triste. Ela queria ser uma tartaruga de verdade. 

 

Fernanda: Tadinha. 

 

Carol: Um menino de verdade? Opa, essa é outra história... 

 

Sidney: O grifo é arrogante porque, afinal de contas, ele é uma fera mitológica, não é 

mesmo? 

 

Fernanda: E ele se diverte tirando sarro da tristeza da tartaruga. 

 

Carol: A pobre da tartaruga falsa. 

 

Sidney: Tem o Valete de Copas, que é quem é acusado de roubar as tortas da Rainha e, 

por isso, vai ser julgado. E cortem-lhe a cabeça! 

 

Felipe: Tadinho. 
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Sidney: Tadinho, justamente, não tem o devido processo legal. Tem o Rei de Copas aí, 

esse pai ausente. E é isso...Temos também, em Através do Espelho, a gente comentou 

também, o Humpty Dumpty, que é o ovo que fica lá em cima, pensando na vida. O sad 

egg, não é um sad boy. 

 

Felipe: O melhor personagem. 

 

Sidney: Ele sofre porque não tem cintura. Tem um negócio assim, né? 

 

Fernanda: Tem, ele reclama. 

 

Sidney: Ele reclama que não tem cintura. Temos os gêmeos Weasley... Não, o 

Tweedledee e Tweedledum. As duas Rainhas de Através do Espelho, que eu não entendo 

muito bem o que elas estão ali pra fazer... Mas tem a Rainha Vermelha e a Rainha Branca. 

Que são as rainhas do tabuleiro de xadrez, não mais do baralho. 

 

Fernanda: E muita gente confunde achando que a Rainha de Copas é a Rainha Branca. 

 

Sidney: Não é. 

 

Carol: Com a Rainha Vermelha, não? 

 

Felipe: Nossa, toda vida! Toda a vida! 

 

Sidney: A Rainha Branca e a Rainha Vermelha são as rainhas dos dois jogos de xadrez, 

o tabuleiro... Não sei porque ele usa vermelho, porque geralmente, xadrez é preto e 

branco. Ele usou vermelho e branco. 

 

Carol: Então, mas tem muitos tabuleiros de xadrez com a cor vermelha e branca. Eu acho 

que, principalmente na Inglaterra, isso deve ser uma referência à Guerra das Rosas. 

 

Sidney: Ah! 

 

Carol: Mas é só achismo, tá. 
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Sidney: A Guerra das Rosas é aquela guerra que a gente viu retratada na batalha da casa 

de Peixes, com Shun de Andrômeda e o Afrodite. 

 

Carol: Exato! 

 

Felipe: Meu deus! 

 

Carol: É isso aí, Sid. É isso aí. 

 

(VÍRGULA SONORA: TRECHO DO LONGA DE ANIMAÇÃO DA DISNEY) 
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11. Alice e a Cultura Pop 

 

 

Sidney: Bom, a gente pode, agora, passar para um bloco de referências na cultura pop, 

que a gente lembra, com Alice. Eu lembro de quem? Chromatica, né. Alice, já tem a 

primeira música. “Meu nome não é Alice, mas ainda estou procurando o meu país das 

maravilhas”. Mas tem muitas obras... Tem músicas da Florence também que fazem 

menção a Alice...  

 

Carol: Tem Avril Lavigne cantando a música da Alice... 

 

Sidney: Socorro, a trilha sonora do filme, né? 

 

Fernanda: Tem. 

 

Carol: Do filme! 

 

Pablo: A banda Alice in Chains faz referência. 

 

Sidney: Ah, é, Alice in Chains. É Verdade! 

 

Fernanda: Gente, o filme do Tim Burton é ruim, mas a trilha sonora é tão legal... 

 

Felipe: Sim. 

 

Sidney: Ah, então leva pra casa, Fernanda... 

 

Fernanda: Mas eu tenho! Eu tenho a trilha sonora... 

 

Felipe: Eu tenho baixado, tá. Eu defendo. 

 

Sidney: A gente falou de Matrix, tem a referência ao Coelho Branco. 
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Pablo: Duas referências. 

 

Sidney: Qual é a outra referência? 

 

Pablo: Alice tem no Animatrix, que é uma série de animações de Matrix, que é pra 

complementar as histórias dos filmes. Tem um conto específico, que é do detetive, onde 

ele conversa com a Trinity, e a Trinity faz algumas referências a Através do Espelho. 

 

Sidney: Olha, que chique! Alice no País das Maravilhas também se corresponde muito, 

hoje em dia, na cultura pop, com o mito da caverna de Platão. Tem um pouco essa mistura 

aí... 

 

Fernanda: Pra quem gosta de graphic novel, tem uma que eu acho muito boa, que eu já 

li, que é da Sara Andersen, que chama Cheshire Crossing. Ela fala da Alice, da Dorothy 

e da Wendy, de Peter Pan. 

 

Sidney: Olha! Inclusive, a gente poderia pegar personagens assim pra analisar como a 

gente fazia nas Penseiras. Quem sabe... 

 

Fernanda: E eu acho que essa graphic novel é bem mais a área do Pablo, porque tem toda 

uma questão que fala que as garotas vão pra uma clínica psiquiátrica, porque dizem que 

elas estavam alucinando nas suas histórias e precisavam receber tratamento. 

 

Sidney: Olha... Dorothy é bom a gente... 

 

Pablo: Tem gaslighting pra as três, inclusive. 

 

Sidney: Gaslighting pras três... 

 

Fernanda: Tem gaslighting. Tem os psicólogos, as famílias, falando que elas estavam 

doidas. Que não era nada daquilo, não. 

 

Sidney: Olha aí, Alohomores, indiquem O Mágico de Oz para a votação... 
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Carol: Vamos fazer esse episódio de Mágico de Oz ouvindo Pink Floyd. 

 

Sidney: Pink Floyd! Qual era a outra personagem? 

 

Pablo: A Wendy... 

 

Sidney: Outro filme horrível da Disney. 

 

Pablo: Porque falou pra ver O Mágico de Oz ouvindo Pink Floyd, também dá pra assistir 

Alice no País das Maravilhas ouvindo Pink Floyd.  

 

Sidney: Se você parar pra pensar, dá pra assistir tudo ouvindo Pink Floyd. 

 

Pablo: Não. Assim... 

 

Sidney: É só saber quando parar... 

 

Pablo: Tem um álbum do Pink Floyd chamado The Wall, que se você coloca The Wall 

junto com Alice no País das Maravilhas, ele casa muito bem. 

 

Sidney: Ah, não é Dark Side of the Moon, não? 

 

Pablo: Não. The Wall. 

 

Sidney: Ah, entendi. 

 

Pablo: Tanto que, no The Wall, tem uma cena de julgamento que sincroniza perfeitamente 

com a cena de julgamento do filme Alice no País das Maravilhas. 

 

Sidney: Meu deus, tô chocada, passada. 

 

Carol: É verdade. 

 

Sidney: Que mais, gente? Mais referências a Alice... 
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Carol: Então, quem curte quadrinhos, tem... A história de origem mais recente da 

Batwoman, antes dos novos 52, tem uma vilã que tem toda a estética e o nome também, 

ela usa, da Alice de Carroll. Ela usa aquelas roupas, aquela maquiagem. Bem inspirada 

assim também. E em outra série, que vocês já me escutaram falar um pouco neste podcast, 

que é Sandman. Que é logo no começo, tem uma das personagens, que vai sofrer as 

consequências do desaparecimento de Sonho, a mãe dela tá lendo uma passagem de 

Através do Espelho pra ela, que é justamente na hora que Tweedledee e Tweedledum 

estão tentando convencer Alice que ela é parte do sonho do Rei Vermelho, e ela fica 

cagada de medo. 

 

Sidney: Meu Deus! Eu não notei. Olha só, muito legal. Votem em Sandman! 

 

Fernanda: E falando em coisas que vocês já ouviram falar, se vocês voltarem lá pro 

episódio de Sakura Card Captors, tem referência de Alice, sim! Tem dois episódios 

baseados em Alice, que é quando a Sakura encolhe e quando ela, literalmente, entra no 

mundo do País das Maravilhas. Ela vai parar nesse mundo psicodélico. 

 

Sidney: Inclusive, o outfit dela é o outfit da Alice. Ela fez o estilo mesmo. É o mesmo 

vestidinho que a Sakura tá vestindo é o vestido da Alice... 

 

Fernanda: Tomoyo caprichou. 

 

Carol: Ai, Tomoyo não poupa esforços... 

 

Sidney: Sim, cheia de referências. Também temos referências nela, aquela que não deve 

ser nomeada, mas às vezes deve, que é a série Lost. Que trata muito de coisas loucas, Lost 

tem algumas referências. A própria escotilha é meio que assim, o buraco de Alice. E tem 

dois episódios... Eu acho que são o series finale da terceira temporada que se chamam 

Through the Looking Glass, Através do Espelho, os episódios em que o Charlie morre. 

São episódios icônicos e são referência a Alice. 

 

Fernanda: E pra quem gosta, até aquele negócio que a gente falou no comecinho, aquela 

parte da queda no buraco, que ela vai fazendo todo aquele cálculo e diz que você pode 
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acabar saindo do outro lado, tem um episódio de Gravity Falls que acontece isso. Eles 

fazem de cair num buraco eternamente e, com a força da queda, eles são jogados de volta 

pra cima. É muito bom o episódio. 

 

Sidney: Ai, gente, mas ninguém quer saber de Gravity Falls. 

 

Carol: Ai, sai daqui, Sidney! 

 

Fernanda: Sai daqui, Sidney! Cancelado! Nem começou o podcast, já tá cancelado. 

 

Sidney: Ninguém liga para Gravity Falls! No one cares... 

 

Carol: Gravity-fallers, se reúnam! Vamos derrubar Sidney Andrade! 

 

Felipe: Eu protejo Sidney do culto de Gravity Falls. 

 

Sidney: Obrigado. 

 

Felipe: É um culto! 

 

Sidney: Eu não aguento mais. Eu não tenho um minuto de paz...Vem cá, gente, volte aqui, 

senhora...Chega de referências. 

 

(VÍRGULA SONORA: TRECHO DO LONGA DE ANIMAÇÃO DA DISNEY) 
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13. Alice e saúde mental 

 

 

Sidney: Carol, a nossa última etapa aqui. Uma menção honrosa, eu gostaria que você 

trouxesse para nós a definição, pra que o Pablo possa discorrer, se assim ele desejar, 

porque diz que tem um transtorno mental que é nomeado, baseado em Alice. Porque a 

gente tá falando muito de psicodelia, alucinação... de loucura... A gente usou muito o 

termo louco aqui, e tal. Ludicamente, mas, inclusive, podemos até ter resvalado na 

psicofobia, claro. E vocês, por favor, nos mandem os seus comentários puxando as nossas 

orelhas, se assim foi. Mas existe, sim, um transtorno mental que é nomeado a partir da 

obra de Alice, não é? 

 

Carol: Sim, é a Síndrome de Todd, que também é conhecida como Alice In Wonderland 

Syndrome. A Síndrome de Alice no País das Maravilhas, que é um distúrbio de orientação 

neurológica. Ela vai se caracterizar por episódios onde a pessoa tem a distorção da 

percepção espacial mesmo. Então, a pessoa vai ter a percepção do corpo numa dimensão 

estranha, de cor, dos movimentos dos objetos e das pessoas também. E também há a perda 

da noção da persistência das imagens, depois da retirada do campo de visão e também 

fala-se em dores de cabeça... coisas que diz-se que o próprio Carroll sofria. 

 

Sidney: Interessante. Pablo, você tem alguma coisa a dizer sobre essa síndrome? 

 

Pablo: Então, isso daí, na verdade, é consequência de algum tipo de alteração neurológica, 

seja por lesão, seja por uma infecção... Tecnicamente, ele não vai se caracterizar enquanto 

um transtorno mental, porque como você tem uma causa explícita de uma alteração 

neurológica, você vai classificar, então, como uma questão neurológica mesmo. 

 

Sidney: Ah, entendi. Essa síndrome é causada... É uma causa externa. 

 

Pablo: Sim... Assim, pode ser interno... Pode ser um AVC... Pode ser até uma alteração 

genética, alguma coisa que vai fazer com que as partes do cérebro responsáveis pela 

organização espacial... viso-espacial, elas não estejam 100% afinadas, daí você tem 
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justamente essas distorções dessas percepções. Eu não conheço muitos detalhes disso, até 

porque eu não trabalho muito com essas alterações neurológicas... 

 

Sidney: Até porque é uma condição psiquiátrica... 

 

Pablo: Não. É uma condição neurológica. É diferente. 

 

Sidney: Ah, é diferente? Perdão. Qual é a diferença? 

 

Pablo: Qual é a diferença... Agora, eu vou polemizar. Pra mim, a diferença é que a 

psiquiatria é uma pseudociência. 

 

Sidney: Ih! 

 

Pablo: E a neurologia é uma ciência. A psiquiatria vai surgir numa época que você tá 

tentando fazer um cuidado de comportamentos. E daí, você começa a mudar um pouco o 

olhar de comportamentos desviantes... Assim, eu entendo a psiquiatria dentro da história, 

no sentido de que comportamentos desviantes eram considerados criminosos. E aí, 

comportamentos desviantes passaram a ser só considerados doentes. Só que as primeiras 

doenças, pra você ter uma ideia, eram as doenças da moralidade. O pessoal não sabia 

muito bem o que era certo e errado e, por isso que ela era meio doente. Como se a 

moralidade fosse uma coisa que pudesse adoecer. E os primeiros médicos, inclusive, o 

primeiro psiquiatra, que era um médico falido, um médico que não conseguiu ser médico 

direito, ele foi trabalhar... 

 

Sidney: Meu deus! Pablo, que rancor. 

 

Pablo: É sério. Ele foi trabalhar num presídio porque era o único lugar que conseguiram 

contratar ele. Ele começou a ver, nesse presídio, que... O nome dele, inclusive é Philippe 

Pinel. 

 

Sidney: Pinel! É por causa dele? 
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Pablo: Pinel, é por causa dele, do primeiro psiquiatra. E ele começou a ver que várias 

pessoas que foram presas por comportamentos criminosos, na verdade, não tinham noção 

do que eles estavam fazendo lá. Não tinham conhecimento, consciência, compreensão do 

que estavam fazendo. Ele começou a estudar essas pessoas e viu que, possivelmente, eram 

pessoas doentes, e não pessoas criminosas. Ele tentou convencer as pessoas para tratar 

esses doentes de forma diferente. E você começa a ter toda uma forma de tratar 

comportamentos, que eram considerados desviantes e errados, como sendo doenças... 

 

Sidney: E a neurociência? 

 

Pablo: Aí, o que acontece? Nessa época, a gente ainda não entendia direito o que eram os 

comportamentos. Como é que funcionavam as causas e os efeitos. Mas se conhecia o 

cérebro, se conhecia um monte de coisa, e foi se afinando. A neurologia vai surgir como 

o refinamento médico da ciência da fisiologia neurológica, da fisiologia do cérebro. E aí, 

você vai ter a neurologia, que é toda uma ciência da fisiologia cerebral, de como 

funcionam os neurônios, as ligações, as sinapses... 

 

Sidney: A parte anatômica e fisiológica... 

 

Pablo: Não só anatômica, mas também funcional. Como é o funcionamento do cérebro. 

E você começa a ter, a partir do final do século 19, um paralelo. Vários estudos que 

mostram alterações no cérebro relacionadas diretamente com alterações do 

comportamento. E você começa a ter essa aproximação entre psiquiatria e neurologia.  

 

Sidney: Mas, então, hoje em dia, a psiquiatria não é... Eu pensava que ela era um ramo 

da neurologia... 

 

Pablo: Não. É um ramo da medicina que surge independente. Daí, você começa a ter essa 

aproximação. Essa aproximação começa a ser mais forte a partir da década de 1950, 

quando você começa a ter os avanços de uma outra área da ciência, que é muito 

fundamentada nos estudos neurológicos, que é a neurofarmacologia. 

 

Sidney: Tá. 
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Pablo: Que é o estudo dos remédios e as alterações neurológicas que isso vai fazer. E isso 

puxa para a psicofarmacologia, que você começa a ver alterações de comportamento, sem 

necessariamente você ter alterações no cérebro. E você tem essa aproximação cada vez 

maior entre químicos que fazem alterações no cérebro com essas mesmas alterações que 

promovem alterações comportamentais. Hoje em dia, se você vai ver o que um 

neurologista e um psiquiatra podem fazer, as diferenças são muito pequenas, a não ser 

que o neurologista vá olhar pra uma questão muito mais fisiológica, uma cirurgia 

neurológica provocada por uma lesão... Um tiro de bala no cérebro, você vai procurar 

diretamente o neurologista. 

 

Sidney: Entendi. 

 

Pablo: Mas alterações de comportamento que você não sabe direito uma causa ali, daí 

você vai olhar pra um psiquiatra. 

 

Sidney: O neurologista não tem conversinha, o psiquiatra que tem a conversinha...É isso? 

 

Pablo: Hoje em dia, nem o psiquiatra tem conversinha... ele vai olhar pra você, te dar o 

remédio e depois você volta... 

 

Sidney: Ai, Pablo, deixa eu ser esperançoso! Meu psiquiatra é tão bom... 

 

Pablo: Né... A questão não é do psiquiatra. A questão é do profissional médico que é bom. 

 

Sidney: Entendi. 

 

Pablo: Porque, se depender da psiquiatria...Não vai te ajudar muito. 

 

Sidney: Eu tô chocado! A minha pergunta foi tão inocente. E resvalou pra essa 

diferenciação... Mas o que eu queria, na verdade, ressaltar com a pergunta, é que a 

Síndrome de Alice no País das Maravilhas é tratada com remédios. É isso? 

 

Pablo: Sim. 
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Sidney: É um transtorno tratado farmacologicamente. Não é com sessões de terapia... 

 

Pablo: Não é bem um transtorno... É, de fato, uma alteração neurológica que você vai 

tentar fazer uma correção do cérebro, porque o cérebro já não tá... tem algum problema 

fisiológico ali que precisa ser corrigido. Daí, eu não sei diretamente qual é o tratamento. 

Se é um tratamento químico. Às vezes, pode ser um tratamento funcional. Pode ser um 

tratamento mesmo de terapia, de uma reabilitação neuropsicológica mesmo. Pode ser, às 

vezes, com uma cirurgia. Eu não sei. Eu não sei mesmo qual é o tratamento indicado pra 

essa condição. 

 

Sidney: Sim. Mas, de toda maneira, envolve um tratamento médico. Não é? 

 

Pablo: Isso, isso. Neurológico. 

 

Sidney: Neurológico. Ok. Olha só, que viagem, não é mesmo? Entramos na toca do 

coelho aqui com Pablo.  
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14.  Considerações finais e divulgações 

 

 

Sidney: Gente, é isso por ora, sobre Alice. Se você, ouvinte, tiver mais curiosidades, ou 

queira nos dizer sobre como é sua relação com a obra, ou as coisas que você interpreta, 

ou se você quiser trazer curiosidades para nós, continuaremos com leituras de 

comentários, tá bom? Antes de eu passar as redes sociais, eu vou passar pro pessoal, se 

eles quiserem fazer algum anúncio final. Pablo, você quer fazer algum jabá aí? 

 

Pablo: Por enquanto, não. Eu tô surtadaço com 500 trabalhos pra fazer. Então, eu já tô 

feliz por estar aqui me divertindo com vocês. 

 

Carol: Oh! 

 

Fernanda: Oh! 

 

Sidney: Que bonitinho! 

 

Felipe: Oh! 

 

Sidney: Carol e Fernanda, vocês aí... Não, primeiro, Fernanda, que Carol tem outra. 

Fernanda, qual é o jabá aí do Leia Como Uma Garota? 

 

Fernanda: O jabá, gente, é venha ouvir o Leia Como Uma Garota. Ele sai no feed do 

Estação 21 normal, tá. A essa altura, setembro... A gente vai estar falando sobre a Carolina 

Maria de Jesus. 

 

Carol: Aí, leiam mulheres pretas, porra! 

 

Fernanda: Autora brasileira, negra, que a maioria das pessoas nem sabem quem é. Que 

vivia aqui na favela do Canindé, em São Paulo. 

 

Carol: E boicotadíssima pela indústria de publicação nacional, tá? 
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Fernanda: Sim, o que é um absurdo! Agora, falaram que a Companhia das Letras vai 

relançar os livros dela, o que é ótimo, por sinal. Então, vai lá ouvir... 

 

Sidney: Agora vai ser bom porque agora gente rica vai poder dizer que leu Carolina Maria 

de Jesus e fingir que se importa. 

 

Fernanda: Pois é, né? É um absurdo. A gente foi fazer a votação pro podcast, e tinha livro 

que você só achava na Estante Virtual e edição de 300 reais.  

 

Sidney: É muito difícil. Eu também só consegui por um meio muito obscuro que eu não 

vou revelar, mas esse livro é tudo em minha vida. Como é? Casa de Despejo, não é? 

 

Fernanda: É Quarto de Despejo. 

 

Carol: Se preparem, segurem na mão da gente, pra aguentar o soco no estômago que vai 

ser esse livro. 

 

Sidney: E como é que faz pra participar do Leia Como Uma Garota, Fernanda? 

 

Fernanda: Pra participar, você pode ir nas nossas redes sociais, na @LCUG_POD, tanto 

no Twitter quanto no Instagram. Lá vai ter o link pro nosso formulário de inscrição. Ou, 

se você tá ouvindo aqui o episódio, vai ter o link com o formulário lá do “Participe do 

Leia como Uma Garota”, é só você clicar. Com um único adendo, gente, pra ouvir, todo 

mundo é bem-vindo, porque todo mundo precisa conhecer mais sobre essas autoras, 

porque, geralmente, mulheres são apagadas da história em qualquer área. É incrível isso. 

Mas pra participar dos grupos, aí é somente para meninas. Então, mulheres cis ou trans 

que estão nos ouvindo e queiram participar do nosso clube de leitura, o pessoal lá tá super 

engajado. A mulherada lá tá levando muito a sério as leituras. A gente passou pela leitura 

de Emma recentemente. Todo mundo pistolando. 

 

Sidney: Sobreviveu... 
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Fernanda: A gente sobreviveu! Eu pensei que ia ter uma guerra civil no podcast. Que ia 

encerrar, porque se formaram times. Times pró Emma, times contra Emma. Times não 

sou nem um, nem outro. 

 

Sidney: Times cada um com seus problemas... 

 

Fernanda: Cada um com seus problemas. Foi assim... 

 

Carol: Eu sou esse time aí. 

 

Fernanda: Mas a gente sobreviveu. A gente passou... 

 

Carol: E somos trans includentes. Diferente de outras autoras por aí... 

 

Fernanda: Sim, venham participar. É muito gostoso. As nossas discussões... Tudo que a 

gente discute tem discussões em privado, que aí é só pra quem é membro do grupo, pra 

participar. E pros demais, tem o episódio que sai ao feed a cada 20 dias. A cada 20 dias 

tem um episódio nosso. 

 

Sidney: Vou só ressaltar aqui, o Leia Como Uma Garota é exclusivo pra mulheres, e é 

trans includente, o que significa que mulheres trans são bem vindas. Mas pro Estação 21, 

mulheres e homens trans, ou não binários, são bem vindos também. Se vocês quiserem 

participar, por favor, a gente faz o possível pra ser um podcast o máximo receptivo e 

inclusivo possível. Então, por favor, se se interessar, se inscreva. Eu vou dar o serviço já, 

já. Depois do jabá da Carol e do Felipe. Carol, você... 

 

Carol: Então, eu estou num podcast que eu acho que vocês conhecem. Algumas pessoas 

podem não conhecer. Chama A Casa Elefante... 

 

Sidney: Ai, eu acho que vou proibir esse jabá aqui no Estação 21... Cancelado! 

 

Carol: Cancela meu jabá, então. 

 

Sidney: Tô brincando, vai, Carol! 
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Carol: Mas a gente discute a obra de Harry Potter com responsabilidade e apontando as 

falhas, as militâncias, e é isso, gente, vão lá ouvir. A gente esmiúça cada capitulo. A essa 

altura acho que a gente deve estar perto do Cálice. E vão ouvir a gente, é bem legal. 

 

Sidney: E tá bem atual o Cálice, nessa ditadura... Afasta de mim... 

 

Carol: Exatamente, menino! Nem te falo... 

 

Sidney: Onde é que se encontra o Casa Elefante, Carol? 

 

Carol: Você encontra a gente no animagos.com.br ou nas nossas redes sociais que são 

todas @acasaelefante. Twitter, Facebook e Instagram. 

 

Sidney: Ótimo. Felipe, você, meu querido, seu jabá. 

 

Felipe: Ai, dessa vez eu tenho dois jabás. Eu tô tão felizinho que eu tenho dois jabás! 

Enfim, primeiro, o site onde eu escrevo, que eu sou corredator, Co-op Geeks. Vocês 

podem ir lá e acessar coopgeeks.com.br, onde a gente fala sobre filmes, sobre séries, sobre 

HQs. Uma hora dessa, a gente já deve ter coberto o evento da DC, então, espero que tenha 

finalmente saído vários filmezinhos pra comentar em breve. Gosto de notícias assim. E o 

meu segundo jabá é sobre o meu livrinho. Na verdade, o livro não é meu. É um livro no 

qual eu publiquei um conto recentemente, chamado Lua, Sangue e Mel, numa antologia 

de contos LGBTQIA, pela editora Resistência. E o nome da antologia é Não Morre no 

Final, e ela já está disponível para compra na Amazon como e-book. Então, se vocês 

quiserem ir lá dar uma olhada, tem vários contos de autores bissexuais, de não-binários, 

de trans. Tá incrível, tá lindo. A edição está um chuchuzinho. E eu garanto, e não é porque 

eu escrevi um conto pra lá, não. É porque realmente está muito bonita. 

 

Sidney: É porque, apesar do seu conto, tá bom, né, Felipe? 

 

Carol: Vão lá ler meu amigo, joguem biscoito pra ele, ele tá lindo, maravilhoso. Viva a 

representação bissexual. 
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Sidney: Eu gosto que a antologia é uma piada interna aqui do Estação, né. Uma citação a 

Sandy & Junior. O que é imortal... Não Morre no final. 

 

Felipe: Nossa! Sid, se eu te contar... Adivinha qual é a capa do grupo que a gente fez, dos 

autores da antologia. 

 

Sidney: É a Sandy. Morta. 

 

Felipe: Aham. 

 

Sidney: Enfim, gente. Atenção, muita atenção... voz de Big Fone aqui... As nossas redes 

sociais mudaram, nossos endereços mudaram, nosso e-mail mudou. Então, fique atento 

agora para o que eu vou dizer, tá bom, prezado ouvinte? Preste atenção agora no serviço 

novo do Estação 21. Nova fase, tudo novo. Nossas redes sociais mudaram, agora é tudo 

@estacao21pod, no Twitter, no Instagram, no Youtube... Ok? Se você quiser ver o nosso 

site com os nossos links dos formulários, você vai acessar agora o site do 

anchor.fm/estacao21pod; Anchor se escreve com CH. anchor.fm/estacao21pod; O e-mail 

também mudou, agora somos estacao21pod@gmail.com; caso você queira mandar 

comentário por e-mail. Mas a gente também aceita comentários pelas outras redes sociais, 

ok? Pra você participar do Estação 21, que continua sendo colaborativo e all inclusive, 

para todos, você tem que preencher o formulário de colaboração que está no 

anchor.fm/estacao21pod, lá tem o link pra você se inscrever, ou o link pra você entrar no 

nosso grupo de WhatsApp, o grupo geral onde todo mundo conversa e onde a gente faz 

as chamadas pra vir gravar os episódios aqui conosco. Se quiser participar gravando, tem 

que estar lá no grupo, ok? Se você quiser participar de outra fase do podcast, como edição, 

produção, pauta, você se inscreve no formulário colaborativo, que também está no 

endereço anchor.fm/estacao21pod, ok? 

 

Fernanda: Ficou na dúvida, não sabe direito como escrever? Fica tranquilo, dá uma olhada 

no texto desse episódio que você tá ouvindo, que os links vão estar lá. 

 

Sidney: Sim, sempre todos os links estão nas descrições dos episódios. Clica aí no seu 

aplicativozinho que aparece tudo, ok? 
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Carol: Manda biscoito pra a gente. 

 

Sidney: Por favor. E digam o que vocês estão achando da nova fase agora, com o nosso 

primeiro episódio. Ajudem a gente a se estabelecer na nossa nova identidade também, 

porque a gente depende de vocês. Continuamos sendo colaborativos e, por sermos 

colaborativos, o esforço é conjunto. Dito tudo isso, agora a gente vai dar um tchau, que 

não é mais mágico, porque tem que acabar a magia! Aquelas... 

 

Fernanda: Igual a nostalgia... 

 

Carol: É um tchau de locutor, esse tchau aqui, entendeu... 

 

Sidney: Só um tchau, um tchau sóbrio, um tchau depois de muita viagem psicodélica. Em 

3, 2, 1... 

 

(TODOS DIZEM TCHAU) 

 

(VINHETA: “Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça os nossos 

conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br”) 

 

(VINHETA DE ENCERRAMENTO: “Tudo tem que acabar em certo ponto. Do 

contrário, nada nunca começaria.”) 

 

(BLOOPERS) 

 

FIM. 


