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— Vocês precisam compreender que infelizmente ele teve 

uma infância terrível 

— Eu entendo. Eu tô tendo uma infância terrível agora 

 

Lemony Snicket: Desventuras em Série 

  



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar a relação de poder entre adultos, crianças e adolescentes 

na obra Lemony Snicket: Desventuras em Série, adaptação para a Netflix. O propósito de 

compreender tal fenômeno é fomentar a discussão acerca desse assunto, usando a ficção como 

suporte para facilitar o entendimento da realidade. Para tanto, foram usados os métodos Análise 

Crítica do Discurso, a partir de Fairclough, e Análise Fílmica, com base em Casetti e Di Chio, 

no estudo de cinco cenas mais relevantes recortadas de episódios da série. Durante essa análise, 

foram observados elementos presentes nas relações entre os personagens que caracterizassem 

relações de poder, utilizando-se como principal base teórica os estudos de Foucault. Além disso, 

foram trazidos dados e leis que tratem dos temas apresentados na obra em busca de conectá-la 

com o mundo real.  

Palavras-chave: Crianças e adolescentes. Relações de poder. Desventuras em Série.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the power relations between adults, children and adolescents 

in Lemony Snicket: A Series of Unfortunate Events, which is a Netflix adaptation. The purpose 

of understanding this phenomenon is to foster the discussion on this subject, using fiction as a 

support to facilitate the comprehension of reality. For that, the methods Critical Discourse 

Analysis, by Fairclough, and Film Analysis, based on Casetti and Di Chio, were used in the 

study of five of the most relevant scenes cut from episodes of the series. During the analysis, 

elements present in the relationships between the characters that define power relations were 

observed, using mainly Foucault’s studies as theoretical foundation. Furthermore, data and laws 

about the themes presented in the production were researched in order to connect it with the 

real world.  

Keywords: Children and adolescents. Power relations. A Series of Unfortunate Events. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Lemony Snicket: Desventuras em Série é uma obra audiovisual seriada infanto-juvenil 

que conta a terrível história dos irmãos Violet, Klaus e Sunny Baudelaire. Eles acabaram de 

perder os pais num incêndio e agora estão sob a responsabilidade do banqueiro sr. Poe, o qual 

possui as funções de manter guardada a fortuna que eles herdaram até que Violet, a mais velha, 

faça 18 anos de idade e de encontrar tutores para os adotar. Infelizmente, o primeiro tutor que 

ele encontra para cuidar dos irmãos é o conde Olaf, um homem maligno cujo único objetivo na 

vida é roubar a herança dos Baudelaire, custe o que custar. Assim, ele os persegue ao longo de 

todo o enredo, ameaçando-os e causando todo tipo de problema em suas vidas. 

Observando o contexto da obra, viu-se que a relação entre os personagens adultos, 

adolescentes e crianças apresenta os mais novos em constante desvantagem. Na busca de tentar 

entender melhor por que e como isso acontece, notou-se a existência de relações de poder entre 

eles. Dessa maneira, o presente trabalho foi desenvolvido de modo a responder à pergunta: 

Como se dão as relações de poder entre adultos, crianças e adolescentes em Lemony Snicket: 

Desventuras em Série? Nessa conjuntura, o tema tratado consiste justamente nessas relações de 

poder. Assim, esta monografia objetiva discursar sobre isso, facilitando a compreensão do leitor 

ao utilizar como base essa obra ficcional.  

Entendendo-se que o poder é intrincado na linguagem utilizada pelas pessoas em suas 

falas, esta pesquisa tem como base metodológica principal a Análise Crítica do Discurso, de 

Norman Fairclough. Esse método foi usado com a intenção de compreender como a linguagem 

e o poder se relacionam nos diálogos da obra estudada. É preciso entender, no entanto, que o 

objeto de estudo em questão não possui apenas texto verbal. Pensando nisso, foi utilizado 

também o método de Análise Fílmica, de Casetti e Di Chio, para embasar a observação da 

linguagem cinematográfica da série, a qual acompanha a verbal. 

Além disso, também foram estudados assuntos essenciais ao tema desta pesquisa: 

relações de poder, a partir de Michel Foucault; infância e adolescência, apoiado em Philippe 

Ariés; e, levando em consideração o fato de Lemony Snicket: Desventuras em Série ser uma 

adaptação, também se estudou sobre adaptações, com suporte em Linda Hutcheon.  

Desse modo, o presente documento é dividido em três seções de desenvolvimento. Cada 

uma é nomeada de maneira a seguir o padrão de nomenclatura dos episódios da série no idioma 

original: sequência de artigo, substantivo e adjetivo com a mesma inicial, seguido de um 

subtítulo simples que esclareça melhor do que se trata cada parte. Os subitens também intentam 
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seguir um padrão simples e direto: artigo sucedido de substantivo. Assim, a seção 2, A 

Linguagem Lauta: Discurso e Poder, fala sobre o referencial teórico que fundamenta este 

trabalho; a seção 3, O Caminho Cálido: Metodologia e Ideias, discursa acerca do processo de 

pesquisa realizado e das metodologias utilizadas; e a seção 4, A Investigação Incandescente: 

Cenas e Análises, trata da análise do objeto de pesquisa em si, sendo essa a parte mais longa 

deste documento. 

Após isso, encontram-se as Considerações Finais e as Referências utilizadas ao longo do 

trabalho e, ao fim, estão o Apêndice, em que estão transcritos os diálogos de todas as cenas 

analisada, e o Anexo, em que se encontram um link e um código QR que leva ao link de acesso 

às cenas na íntegra.  

Por fim, um pequeno aviso: este trabalho apresenta spoilers, ou informações acerca do 

enredo das três temporadas de Desventuras em Série. 
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2 A LINGUAGEM LAUTA: DISCURSO E PODER 

 

Esta seção trata da discussão teórica que embasa o presente trabalho, trazendo 

informações que serão úteis para a compreensão das análises apresentadas na seção 4. Além 

disso, são definidos e explicados termos que serão utilizados ao longo do texto. O subitem 2.1, 

intitulado As pessoas, é o que mais fala sobre eles, explicando a diferença entre os conceitos 

criança, adolescente, bebê e adulto e também dizendo quais serão utilizados em que momentos 

ao longo desta monografia. 

A partir de 2.2, A história, é iniciada a discussão teórica em si, apresentando informações 

históricas relevantes no que se refere aos temas tratados acerca do objeto de estudo. Já 2.3, As 

relações, trata do assunto mais importante deste trabalho, as relações de poder, trazendo 

conteúdo teórico que explica o que é poder, alguns de seus tipos, como ele pode ser representado 

na linguagem e de que formas os oprimidos nessas relações podem resistir. Por fim, 2.4, O 

contexto, discursa sobre Lemony Snicket: Desventuras em Série, considerando-se que é uma 

adaptação em linguagem cinematográfica de uma coleção de livros infanto-juvenis e, assim, 

possui características particulares. 

  

2.1 As pessoas 

 

Na obra estudada, há três personagens principais, Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, os 

quais são comumente chamados de crianças, tanto por outros personagens quanto por eles 

mesmos. O uso dessa palavra faz sentido quando se pensa que a série foi produzida 

originalmente em inglês e que, nesse idioma, a palavra child (criança), de acordo com o Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary, possui a vaga definição de “um humano jovem que ainda não 

é adulto1” (2010, p. 252, tradução nossa).  

No entanto, embora esse termo seja pertinente dentro do contexto da série, ele não possui 

exatamente o mesmo significado em português, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei nº 8.069, em seu Art. 2º, considera criança “a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 1990). Assim, 

Violet e Klaus são adolescentes, não crianças, visto que possuem 14 e 12 anos de idade 

respectivamente. Já Sunny pode sim ser considerada uma criança, pois ainda não possui a idade 

de uma adolescente. No entanto, ela também pode ser chamada - e é chamada assim diversas 

                                                           
1 “a young human who is not yet an adult” 
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vezes durante a série - de bebê, pois, de acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

esse termo significa “criança recém-nascida ou de poucos meses” (HOUAISS; VILLAR, 2001, 

p. 421)  

Sendo assim, foi preciso encontrar maneiras mais pertinentes de se referir a esses 

personagens de maneira conjunta em oposição a chamá-los todos por crianças como fazem os 

personagens. Uma opção, é claro, foi usar seus nomes individualmente, Violet, Klaus e Sunny, 

e outra foi dizer apenas Baudelaire, já que são irmãos e possuem esse mesmo sobrenome. Além 

disso, o presente texto também se refere a eles simplesmente como os irmãos, os mais novos, 

os adolescentes e a criança e, em momentos em que se fala apenas sobre Violet e Klaus, os 

adolescentes.  

Também se pensou no termo menores de idade. No entanto, decidiu-se não o utilizar, 

visto que a palavra menor pode ser considerada pejorativa, pois inferioriza a pessoa, como 

consta, por exemplo, na definição desse termo no glossário do site da ANDI: 

 

Termo de sentido vago, utilizado para definir a pessoa com menos de 18 anos. Desde 

que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entrou em vigor, é considerado 

inapropriado para designar crianças e adolescentes, pois tem sentido pejorativo. Esse 

termo reproduz e endossa de forma subjetiva discriminações arraigadas e uma postura 

de exclusão social que remete ao extinto Código de Menores. (ANDI2) 

 

Além de personagens crianças e adolescentes, também há adultos na série. Neste trabalho, 

entende-se por adulto “que ou quem se encontra na fase da vida posterior à juventude e anterior 

à velhice”, de acordo com a definição dessa palavra no Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 93).  

Dessa maneira, Violet e Klaus Baudelaire, assim como Isadora e Duncan Quagmire, 

coadjuvantes que aparecem mais tarde no enredo e que possuem idades semelhantes aos dois 

protagonistas, serão chamados por seus nomes ou por adolescentes, enquanto Sunny, será 

chamada de criança, bebê ou por seu nome. Já quando for necessário se referir aos três irmãos 

de maneira conjunta, será usado seu sobrenome Baudelaire, a própria palavra irmãos, os mais 

novos, ou eles serão chamados como os adolescentes e a criança. Quanto aos outros 

personagens citados neste trabalho, todos serão chamados por seus nomes, por sua função no 

enredo, por adultos ou por anciãos, levando em consideração o contexto do trecho da obra que 

está sendo mencionado. Este último termo será usado por ser não apenas uma descrição, mas 

um título que alguns dos coadjuvantes carregam. 

                                                           
2 Disponível em: http://www.andi.org.br/glossario. Acesso em: 26 set. 2019 

http://www.andi.org.br/glossario
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2.2 A história 

 

Além de definir os termos utilizados ao longo do presente trabalho, é pertinente também 

apresentar certas informações históricas acerca da infância e da adolescência que servirão para 

uma compreensão mais profunda das análises explicadas na seção 4. Isso porque possuir 

conhecimento histórico faz com que seja mais fácil entender por que o mundo atual se comporta 

de tal maneira.  

Segundo Ariès, a infância é um conceito recente que teve início no século XIII e se 

desenvolveu mais significativamente nos séculos XVI e XVII (2017, p. 28). Nessa época, a 

ideia de infância se afastou da noção medieval de que as crianças são adultos em miniatura que 

conviviam diariamente misturadas com os mais velhos, e partiu para uma concepção ligada à 

ideia de que a criança era uma pessoa em fase de dependência, a qual necessitava ser tratada de 

maneira diferente dos adultos.  

Para Postman, no entanto, a primeira divisão entre adultos e crianças se estabeleceu no 

século XV com a invenção da imprensa. Os mais velhos sabiam ler, enquanto os mais novos 

não, separando-se assim as idades por aqueles que tinham acesso a certo tipo de mídia e outros 

que não o tinham. Trazendo essa noção para a atualidade, o autor sugere que essa divisão não 

é mais tão acirrada, visto que hoje pessoas de diversas idades compartilham das mesmas mídias 

(2012 apud VIANA, 2018, p. 51). 

Desse modo, vê-se que a maior mudança ocorreu na Idade Moderna, quando começaram-

se a vestir os mais novos com trajes distintos e a diferenciar também o espaço que eles podiam 

ocupar, constituindo “as crianças numa sociedade separada da dos adultos” (ARIÈS, 2017, p. 

38). Essa separação foi feita por causa de uma moralização da sociedade realizada nessa época, 

liderada por eclesiásticos e juristas e executada na prática pela família e pela escola (ARIÈS, 

2017). 

Quanto à família, Foucault diz, ao se referir às mudanças sociais do século XVIII, que a 

relação de submissão entre filhos e pais não sofreu grandes alterações (2007, p. 199). Mesmo 

assim, a família adquiriu nessa época uma nova concepção: não era mais uma extensão da vida 

social, mas um lugar privado de sobrevivência e evolução da criança. Nesse contexto, até 

mesmo o casamento sofreu mudanças, não sendo mais uma junção de duas ascendências, mas 

a organização de uma família, cuja função passou a ser gerar filhos e cuidar deles, construindo 

adultos que comporão a sociedade (FOUCAULT, 2007, p. 199).  

Quanto à escola, na Idade Média, os colégios atendiam pessoas de todas as idades 
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(ARIÈS, 2017, p. 107). Em comparação, no século XVIII, eles serviam como um local de 

educação e de proteção da moralidade de pessoas de até 25 anos. (ARIÈS, 2017, p. 115). Vale 

ressaltar que a divisão das idades se estabeleceu de maneira mais categórica no final do século 

XIX, quando houve a diferenciação entre crianças e adolescentes, além da definição da palavra 

bebê com seu significado moderno (ARIÈS, 2017, p. 115; 13).  

A educação já não se fazia mais por meio da aprendizagem como na Idade Média, quando 

estudantes aprendiam habilidades por meio de um mentor adulto. No século XV, ela já 

começava a ser realizada por meio de uma instituição escolar que possuía o papel não só de 

educar como também de instruir o estudante, o que por muito tempo foi garantido pelas regras, 

correções e punições (ARIÈS, 2017, p. 117).  

 

Seria o governo autoritário e hierarquizado dos colégios que permitiria, a partir do 

século XV, o estabelecimento e o desenvolvimento de um sistema disciplinar cada 

vez mais rigoroso. 

Para definir esse sistema, distinguiremos suas três características principais: a 

vigilância constante, a delação erigida em princípio do governo e em instituição, e a 

aplicação ampla de castigos corporais. (ARIÈS, 2017, p. 117) 

 

A disciplina escolar tal como descrita pelo historiador é um ótimo exemplo de prática de 

poder disciplinar, um tipo de poder reconhecido por Foucault que será explicado com maiores 

detalhes em 2.3. No momento, basta mencionar que isso costuma estar presente em escolas, 

prisões, fabricas e hospitais.  

Um tipo de escola que muito aplica o poder disciplinar é o colégio interno. No século 

XIX, era muito comum na Europa mandar os filhos para esses internatos, onde tanto se estudava 

quanto se morava. Atualmente no Brasil, é mais comum encontrar não internatos, mas um tipo 

semelhante de colégio: a escola integral, onde se estuda durante todo o dia, mas não se mora. 

Nesse tipo de instituição, Viana destaca quatro características preocupantes: cerceamento de 

tempo e espaço, cultura da agenda, vida coletiva e institucionalizada e o excesso de controle e 

vigilância (2018, p. 57). Essas são características encontradas na Escola Prufrock, onde os 

Baudelaire vão estudar na segunda temporada da série, o que será mais discutido em 4.4.  

Estranhamente, durante os séculos XVII e XVIII, o período da primeira infância, anterior 

à idade escolar, foi aumentando cada vez mais, dos 5-6 anos para os 9-10, sob o pressuposto de 

que as crianças muito jovens eram “imbecis” e incapaz de aprenderem (ARIÈS, 2017, p. 114). 

Já mais recentemente no Brasil, esse número tem diminuído, sendo que em 1996 a idade de 

entrada obrigatória na escola passou de 7 para 6 anos e em 2013 para 4 anos de idade (VIANA, 

2018, p. 56).  Isso pode ter acontecido devido aos aspectos do mundo contemporâneo, em que 
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pais e mães trabalham durante todo o dia e não têm mais muito tempo para cuidar dos filhos, 

ocorrendo então uma certa terceirização da infância da família para a escola (VIANA, 2018, p. 

60). 

É importante salientar que por muito tempo a escolarização era exclusiva para homens. 

Entre as meninas, mantiveram-se hábitos medievais até o século XVII, considerando-se já 

adultas as moças a partir dos 10 anos. Era, pois, também muito comum elas se casarem jovens, 

a partir dos 12 anos (ARIÈS, 2017, p. 125), o que hoje seria denominado de casamento infantil, 

ilegal na maioria dos países. 

O desenvolvimento desse novo conceito de infância trouxe outras novidades além da 

designação de uma nova importância à instituição escolar. Ele também dividiu opiniões no que 

tange à maneira como as pessoas deveriam tratar as crianças (ainda numa época em que elas 

eram indistintas dos adolescentes). Saindo da indiferença da Idade Média, surgiu, nos séculos 

XV e XVI, o sentimento da infância engraçadinha e inocente (ARIÈS, 2017, p. 21). Em resposta 

a isso apareceu, por volta dos séculos XVI e XVII, o desprezo por ela (ARIÈS, 2017, p. 101). 

 

De fato, foi nessa época que se começou realmente a falar na fragilidade e na 

debilidade da infância. Antes, a infância era mais ignorada, considerada um período 

de transição rapidamente superado e sem importância. Essa ênfase dada ao lado 

desprezível da infância talvez tenha sido uma consequência do espírito clássico e da 

sua insistência na razão, mas acima de tudo foi uma reação contra a importância que 

a criança havia adquirido dentro da família e dentro do sentimento da família. (ARIÈS, 

2017, p. 85) 

 

A esse desprezo está atrelada a noção de que as crianças possuíam uma função servil. Era 

muito comum, do século XIV ao XVII, as crianças arrumarem a mesa para as refeições em 

família, por exemplo, mesmo quando outras atividades domésticas eram destinadas a 

empregados (ARIÈS, 2017, p. 157). Isso fica claro numa canção do século XVII trazida pelo 

historiador estudado, em que Coulanges, primo de Madame de Sévigné, diz que não se deve 

bajular as crianças e que elas devem se calar diante de adultos, agir como servidores e comer 

em um lugar distinto dos mais velhos (ARIÈS, 2017, p. 102). 

Esse tipo de desprezo, que se estende de certa maneira até os dias atuais, pode muito bem 

ser alimentado pelo próprio isolamento da criança e do adolescente do mundo comum dos 

adultos. A institucionalização da criança, que, como mencionado anteriormente, tem acontecido 

cada vez mais cedo, faz com que poucos adultos realmente tenham contato com os mais novos, 

causando estranhamento (SAYÃO, 2011 apud VIANA, 2018, p. 61) e dificuldade de lidar com 

as diferenças entre as idades. Assim, “sem conviver com crianças, o próprio padrão adulto de 
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comportamento acaba se impondo como referência de normalidade para as crianças” (VIANA, 

2018, p. 61), desvalorizando-se, dessa maneira, a própria noção de infância. 

 Mesmo com esse desprezo ainda existindo na atualidade, vale lembrar que a infância é 

mais respeitada hoje do que antigamente, principalmente quando se observa que a “preocupação 

em humilhar a infância para distingui-la e melhorá-la se atenuaria ao longo do século XVIII”, 

quando a opinião pública passou a ser contra os castigos físicos nos colégios e começou a não 

mais considerar a infância uma idade servil (ARIÈS, 2017, p. 118). A partir desse século, via-

se esse período da vida não mais relacionado à fraqueza, e sim a uma época em que se deve 

preparar a pessoa para a vida adulta (ARIÈS, 2017, p. 119). Mais recentemente, por volta de 

200 anos após essa mudança, no século XX, houve  

 

um intenso movimento de luta pelos direitos da criança e o aparecimento de um 

panorama social favorável que propiciou que uma geração inteira pudesse 

concretamente vivenciar a liberdade da infância em maior ou menor grau. As décadas 

de 60, 70 e 80, por exemplo, ficaram marcadas pela forte presença das crianças nas 

ruas. (VIANA, 2018, p. 48) 

 

Quanto ao presente século XXI, esse período da vida já se apresenta de maneira diferente. 

Postman, inclusive, sugere a existência de um processo de desaparecimento da infância, devido 

ao acesso mais democrático às mídias, além da “inserção da criança na lógica consumista” 

(POSTMAN, 1999 apud VIANA, 2018, p. 52) e da própria institucionalização da infância. 

Além disso, é possível ver que esse conceito desenvolvido nos séculos XVI e XVII pode estar 

desaparecendo ao observar que hoje há problemas presentes em crianças que antes eram 

sofridos apenas por adultos, como obesidade e estresse (VIANA, 2018, p. 49). No entanto, essa 

é uma discussão para outra pesquisa. 

 

2.3 As relações 

 

Já se falou aqui sobre os termos utilizados para se referir aos personagens de Desventuras 

em Série e informações históricas relevantes. A seguir, em 2.4, será discursado sobre literatura 

infanto-juvenil e a adaptação de obras literárias para a linguagem cinematográfica. São assuntos 

essenciais para este trabalho. No entanto, tudo isso gira em torno de um eixo principal: as 

relações de poder, mais especificamente as relações de poder entre adultos, crianças e 

adolescentes.  

Para Foucault, poder não é algo que se pode possuir, e sim uma prática social que é 

constituída historicamente e que só existe em ato (FOUCAULT, 2007, p. X; FOUCAULT, 
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2013, p. 287). É importante ressaltar que relações de poder não são sinônimo de relações de 

violência. Geralmente, a violência se impõe como força, como o ato de dominação e 

subjugação. Já o poder se articula com uma falsa noção de liberdade, pois seu exercício é feito 

não por meio de coação, mas sim pela condução de condutas, ou seja, “o poder, no fundo, é 

menos da ordem do afrontamento entre dois adversários, ou do vínculo de um com relação ao 

outro, do que da ordem do ‘governo’” (FOUCAULT, 2013, p. 287-288). Em Desventuras em 

Série, veem-se ambas as relações de poder e de violência, porém este trabalho tem como foco 

o poder, pois é mais abrangente.  

Vale salientar que Foucault nunca desenvolveu uma teoria do poder, porém seus estudos 

abordam a questão do poder ao tratar de assuntos e situações que claramente apresentam 

hierarquias autoritárias entre os envolvidos, as quais são pouco questionadas, portanto vistas 

como naturais. Essa naturalização do poder é um ponto relevante para esse filósofo, pois 

consiste numa microfísica de relações de poder. 

Em Desventuras em Série, nota-se que as relações de poder são claramente autoritárias e 

verticalizadas em desfavor dos adolescentes e da criança. No entanto, nem sempre isso é tão 

perceptível como na obra, ao contrário, por vezes é sutil, camuflado, dissimulado. Nesse 

contexto, essas relações, devido a sua estrutura vertical, podem também acabar culminando em 

atos de múltiplas violências (física, verbal, moral e psicológica). Além disso, muitas vezes esse 

poder hierarquizado pode contar com a cumplicidade das partes envolvidas, numa espécie de 

pacto social estabelecido historicamente, o que acontece devido à naturalização delas. 

Levando isso em consideração, Foucault sugere investigar as relações de poder a partir 

das formas de resistência por considerar essa uma maneira de compreender melhor como elas 

acontecem. Isso porque, segundo esse autor, não há sociedade sem relações de poder, assim 

como não existe relação de poder sem resistência, sem implicar pelo menos uma estratégia de 

luta (2013, p. 291; 293-294).  

Bourdieu, no entanto, questiona essas lutas, pois, diante de certas circunstâncias 

ideológicas e culturais, o sujeito oprimido nem sempre é consciente de sua situação, pois o 

poder simbólico, o qual será explicado mais a frente, é sempre muito sutil e camuflado. Isso 

favorece uma relação de cumplicidade e aceitação de relações de poder assimétricas e 

autoritárias. Assim, em certos momentos, a aceitação pode parecer a melhor saída. 

 

Quando os dominados nas relações de forças simbólicas entram na luta em estado 

isolado, como é o caso nas interações da vida quotidiana, não têm outra escolha a não 

ser a da aceitação (resignada ou provocante, submissa ou revoltada) da definição 

dominante da sua identidade ou da busca da assimilação a qual supõe um trabalho que 
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faça desaparecer todos os sinais destinados a lembrar seu estigma. (BOURDIEU, 

1989, p. 124) 

 

Levando isso em consideração, foram observadas as relações de poder em Desventuras 

em Série e concluiu-se que, na obra, há momentos em que os personagens expressam essa 

aceitação. No entanto, a resistência por parte dos adolescentes e da criança é ainda bastante 

presente, seja por meio de ações, seja apenas questionando e discordando dos adultos, pois 

crianças e adolescentes não são passivos. Assim, decidiu-se acatar a sugestão de Foucault neste 

trabalho, fazendo-se a análise da série sob o ponto de vista dos oprimidos.  

Mas antes de discursar acerca dos tipos de lutas de resistência, é preciso explicar sobre os 

tipos de poder que as inspiram. Existem diversos tipos de poder, tanto em nível micro (entre 

um indivíduo e outro ou entre um grupo de pessoas e outro), quanto de maneira macro (quando 

instituições estabelecidas, como a prisão, o tribunal e a escola, exercem seu poder sobre aqueles 

que estão ligados a elas), como por exemplo o poder pastoral, relacionado à Igreja e à promessa 

da salvação, e o poder disciplinar. No objeto deste estudo, duas instituições importantes se 

mostram presentes: o tribunal e a escola. 

Acerca do tribunal, Foucault afirma que ele possui três características: um elemento 

terceiro, uma forma e uma decisão com poder executório (2007, p. 47). O elemento terceiro 

seria um mediador que atua como juiz e possui opinião neutra entre as duas partes que discutem. 

Não acreditando na possibilidade de tal neutralidade, Foucault crê que um tribunal, portanto, 

não pode ser uma expressão justa de justiça popular. Além disso, para ele, a própria forma do 

tribunal implica uma ideologia (FOUCAULT, 2007, p. 45) e Bourdieu concorda com isso ao 

dizer que “é na correspondência de estrutura a estrutura que se realiza a função propriamente 

ideológica do discurso dominante” (1989, p. 14), ou seja, a imposição de formas e estruturas 

literais ou figurativas podem ser evidências de um efeito ideológico. 

Além disso, ao tribunal ligam-se formas de repressão e isolamento executadas pelo 

Estado, o que são também elementos presentes em relações de poder. Isso ocorre 

principalmente na questão penal, ao separar para a prisão aqueles que parecem perigosos para 

a sociedade (FOUCAULT, 2007, p. 50-52). 

É certo que o tribunal possui uma função essencial para as civilizações atuais. No entanto, 

levando em conta suas características, ele pode se tornar um importante meio de manutenção 

do sistema, já que a decisão sobre quem é perigoso ou não pode ser realizada de maneira injusta 

dependendo das ideologias que atravessam esse discurso. Isso porque num julgamento, nem 

sempre todos têm os mesmos direitos garantidos. 
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O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o 

direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam 

agentes investidos de competência ao mesmo tempo social e técnica que consiste 

essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos 

livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do 

mundo social. (BOURDIEU, 1989, p. 212) 

 

Quanto à instituição escolar, ela apresenta um tipo bastante característico de poder: 

disciplinar. Como mencionado em 2.2, os dois estão ligados desde o século XV quando a escola 

se tornou um meio não apenas de escolarização, mas também de instrução e moralização da 

infância. As características desse tipo de poder são: organização do espaço, controle do tempo, 

vigilância constante e produção do saber, assim como o registro contínuo e o controle de 

condutas sobre como algo é feito (FOUCAULT, 2007, p. XVII-XVIII; 106).  

 

Assim, a escola veio se configurando historicamente como instituição disciplinar, e 

suas práticas foram sendo delineadas a partir de princípios que procuravam dar 

visibilidade aos sujeitos por meio da vigilância constante para então construir corpos 

dóceis e indivíduos produtivos. (MEIRELES, 2007, p. 22) 

 

Diz muito sobre as escolas quando Foucault afirma que esse mesmo tipo de poder aparece 

também em prisões, fábricas e hospitais (2007, p. 73; 105). Segundo Gilles Deleuze, filósofo 

com quem Foucault estabelece um diálogo em Microfísica do Poder, “não são apenas os 

prisioneiros que são tratados como crianças, mas as crianças como prisioneiras. As crianças 

sofrem uma infantilização que não é a delas” (FOUCAULT, 2007, p. 73). Levando isso em 

conta e lembrando que as escolas são, há pelo menos mais de um século, lugares exclusivamente 

ocupados por crianças e adolescentes, vê-se que esse é o tipo de instituição que mais exerce seu 

poder sobre pessoas nessas fases da vida. 

Outro tipo de poder é o simbólico. Para compreendê-lo, é preciso entender que, em 

Bourdieu, há dois conceitos fundamentais: habitus e campo. O primeiro se refere a uma lente 

por meio da qual as pessoas enxergam a vida social, é o que medeia o indivíduo e a sociedade. 

É construído a partir da subjetividade do sujeito e com base em predeterminações sociais. 

Assim, gostos, por exemplo, são um tipo de subjetividade interiorizada.  

Já o segundo, o campo, é o espaço em que indivíduo e sociedade se relacionam, sendo, 

pois, onde acontecem as relações de poder. Isso é devido a sua estrutura estar pautada em 

desigualdades de distribuição de capital social, em que dominantes possuem mais riqueza 

específica para se destacarem nesse espaço. Por exemplo, no campo da advocacia, 

conhecimento sobre a Lei é o capital cultural mais valorizado. Assim, é objetivo dos agentes 

sociais maximizarem seu capital para alavancarem seu status no campo. No entanto, isso só é 
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possível se as condições presentes permitirem.  

É nesse contexto em que figura o poder simbólico. Segundo Bourdieu, ele um pouco mais 

invisível, subordinado a outras formas de poder (1989, p. 15). Está relacionado a sistemas 

simbólicos como arte, religião e língua e funciona construindo a realidade, estabelecendo uma 

ordem gnosiológica (do conhecimento humano), por meio desses elementos culturais 

(BOURDIEU, 1989, p. 8). Sendo a língua um desses elementos, é importante considerar o papel 

que ela tem dentro dessa conjuntura. 

Isso porque “a linguagem é entrelaçada com poder social3” (WODAK, 2006, p. 11, 

tradução nossa). Por esse motivo, um dos métodos utilizados para a execução da presente 

pesquisa foi a Análise Crítica do Discurso, que será explicado em 3.2. No momento, é 

interessante mencionar que esse método estuda a maneira como o poder é representado no 

discurso, ou seja, no uso que as pessoas fazem da linguagem verbal, já que, para os estudiosos 

desse tipo de análise, a linguagem só ganha poder pela maneira como pessoas poderosas a usam 

(WODAK, 2006, p. 10). 

Assim, a linguagem e, portanto, o discurso, é um ótimo meio para produzir verdades que 

legitimem um sistema de relação de poder, até porque “a finalidade última de todo ato de 

comunicação não é informar, mas persuadir” (FIORIN, 2016, p. 75). Uma maneira de realizar 

essa legitimação é por meio do uso do discurso de autoridades, como referência a leis, costumes 

e tradições. Outras maneiras são a racionalização, ao argumentar a utilidade de certa ação, e a 

avaliação moral, em que se faz referência a valores morais (FAIRCLOUGH, 2004, p. 98). 

Todos esses três métodos de legitimação são feitos por meio da exaltação de discursos que 

sejam favoráveis à manutenção da ordem estabelecida. 

Em contraste a isso, outra forma de manter um sistema de poder é por meio do 

apagamento de discursos que sejam desfavoráveis. Segundo Foucault, dois desses 

procedimentos de exclusão são a interdição, em que não se permite falar sobre qualquer coisa 

em qualquer circunstância, e a rejeição, em que o discurso de certas pessoas não é acolhido 

como o dos outros (2014, p. 9-11). Um exemplo deste último é o discurso do louco ou até 

mesmo da criança e do adolescente, os quais não costumam ser ouvidos ou levados a sério e 

muitas vezes não têm nem ao menos o direito de falar numa conversa. 

Assim, uma maneira de reconhecer essas exclusões é por meio da observação de diálogos 

que demonstrem ser desiguais. Segundo Fairclough, num diálogo justo, todos os participantes 

possuem o mesmo direito de ter sua vez para falar, de usá-la para fazer perguntas e de falar sem 

                                                           
3 "language is entwined in social power” 
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ser interrompido, por exemplo (2004, p. 79). Desse modo, se os participantes de um certo 

diálogo não apresentarem ter as mesmas oportunidades de expressão, como por exemplo 

quando uma pessoa fala muito mais que as outras, vê-se uma demonstração de relação de poder. 

Assim como o poder pode ser reconhecido pelo uso que as pessoas fazem da linguagem, 

é preciso entender que “poder é sobre relações de diferença4” (WODAK, 2006, p. 11, tradução 

nossa). Dessa forma, é interessante notar também como as pessoas lidam com as diferenças e 

como elas demonstram isso através da linguagem. Segundo Fairclough, existem cinco cenários 

gerais para isso. Neles, percebe-se que dois, mas especificamente b) e e), como demonstrados 

na citação a seguir, podem ser mais fáceis de encontrar dentro de relações de poder, sendo que 

o autor afirma que mais de uma opção pode estar presente num texto. São eles:  

 

a) receptividade, aceitação e reconhecimento de diferença; uma exploração da 

diferença, como num “diálogo” no sentido mais rico do termo; 

b) uma acentuação da diferença, conflito, polêmica, dificuldade acerca dos 

significados, normas, poder; 

c) uma tentativa de resolver ou superar a diferença; 

d) uma separação da diferença, um foco na comunalidade, solidariedade; 

e) consenso, uma normalização e aceitação da diferença de poder que isola ou suprime 

diferenças de significado e normas5. (FAIRCLOUGH, 2004, p. 41-42, tradução nossa) 

 

Além disso, através do uso do discurso pelas classes dominantes (sejam quais elas forem 

em determinadas circunstâncias), o poder pode acabar interferindo também no próprio corpo 

dos oprimidos. Um exemplo disso é quando crianças na escola e soldados são obrigados a 

fazerem exercícios físicos ou quando um corpo é exaltado por sua beleza (FOUCAULT, 2007, 

p. 146).  

Considerando-se tudo isso, pode-se dizer que para cada tipo de relação de poder há um 

tipo de resistência. De acordo com Foucault, “existem três tipos de lutas: contra as formas de 

dominação (étnica, social e religiosa); contra as formas de exploração (...); e contra aquilo que 

liga o indivíduo a si mesmo e o submete, desse modo, aos outros” (FOUCAULT, 2013, p. 278). 

Este último é sobre o qual Foucault mais discursa em seus trabalhos. No entanto, observa-se 

que, por mais que todos os tipos de luta estejam presentes em algum momento de Desventuras 

em Série, o principal é a luta contra as formas de dominação, já que a série aborda bastante a 

                                                           
4 “power is about relations of difference” 
5 “(a) an openness to, acceptance of, recognition of difference; an exploration of difference, as in ‘dialogue’ in the 

richest sense of the term; (b) an accentuation of difference, conflict, polemic, a struggle over meaning, norms, 

power; (c) an attempt to resolve or overcome difference; (d) a bracketing of difference, a focus on commonality, 

solidarity; (e) consensus, a normalization and acceptance of differences of power which brackets or suppresses 

differences of meaning and norms” 
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dominação social de adultos sobre as crianças e os adolescentes, tanto de maneira micro quanto 

macro. Além disso, nota-se que essas relações na obra são bastante datadas. 

Lembrando que não há relação de poder sem resistência, Foucault diz que essa resistência 

é realizada se opondo não só ao sistema, mas também a segredos (FOUCAULT, 2013, p. 277). 

Como o poder produz verdade e busca se legitimar através disso, a busca pela verdade real pode 

servir de motivação àqueles que resistem. Assim, o presente trabalho busca compreender como 

as relações de poder entre adultos, crianças e adolescentes são representadas na obra estudada 

a partir do ponto de vista dos mais novos. 

 

2.4 O contexto 

 

Lemony Snicket: Desventuras em Série é uma adaptação em linguagem cinematográfica 

de uma coleção de livros infanto-juvenis intitulada apenas de Desventuras em Série. Esta foi 

escrita por Lemony Snicket, heterônimo do estadunidense Daniel Handler, o qual agiu como 

um dos produtores executivos da série audiovisual. A coleção possui no total 13 livros lançados 

entre 1999 e 2006, enquanto a adaptação possui 3 temporadas e 25 episódios no total lançados 

entre 2017 e 2019 na plataforma de streaming Netflix6 com classificação indicativa de 12 anos. 

Antes de discursar sobre ambas as obras e como elas se relacionam, é preciso esclarecer 

uma terminologia. Hutcheon sugere que se use o termo obra adaptada em vez de texto original 

ou fonte - neste caso, ao se referir à coleção de livros – para que não se dê mais valor a esta que 

a sua adaptação - neste caso, a série (2013, p. 14). Isso porque, para essa autora, tanto uma 

quanto a outra possui seu valor e não é certo criticar uma adaptação como melhor ou pior com 

base no critério de fidelidade à obra adaptada (2013, p. 28). Além disso, é importante mencionar 

que, para Hutcheon, “adaptação é repetição, porém repetição sem replicação” (2013, p. 28) e 

que o que conecta uma obra a outra é a história, a qual deve ser essencialmente a mesma em 

ambas (2013, p. 32-33). 

Foucault reafirma isso ao falar sobre comentários, o que se encaixa também no assunto 

de adaptação, dizendo que 

 

o desnível entre texto primeiro e texto segundo desempenha dois papéis que são 

solidários. Por um lado permite construir (e indefinidamente) novos discursos (...). 

Mas, por outro lado, o comentário não tem outro papel, sejam quais forem as técnicas 

empregadas, senão o de dizer enfim o que estava articulado silenciosamente no texto 

                                                           
6 Lemony Snicket: Desventuras em Série está disponível em: 

https://www.netflix.com/title/80050008?s=a&trkid=137047225&t=cp. Acesso em: 16 out. 2019. 

https://www.netflix.com/title/80050008?s=a&trkid=137047225&t=cp
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primeiro. Deve (...) dizer pela primeira vez aquilo que, entretanto, já havia sido dito e 

repetir incansavelmente aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito. (...) 

Permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas com a condição de que o texto 

mesmo seja dito e de certo modo realizado. (FOUCAULT, 2014, p. 24) 

 

É preciso também estabelecer a conexão entre a ficção contada em Desventuras em Série 

e a realidade. Não se deve pensar que essas duas instâncias estão separadas, pois o contexto 

histórico influencia tanto na criação de produtos ficcionais quanto na maneira como ele é 

percebido pelo público. Um filme, por exemplo, segundo Casetti e Di Chio, “vive com o 

ambiente que lhe deu a vida, ou melhor dito, explicita os “modos de ser”, os “modos de pensar” 

e os “modos de ver” da sociedade em que se situa7” (1991, p. 266, tradução nossa). Quanto à 

literatura, Pace e Townsend afirmam que ela ajuda as pessoas a formarem uma percepção de 

mundo (1999 apud GLENN, 2008, p. 34). Já quanto a séries audiovisuais, Azubel diz que “se 

não podemos conhecer o mundo através de uma série, ao menos podemos conhecer uma 

metáfora de nosso mundo, um mundo análogo ao nosso, numa perspectiva de retroalimentação 

entre a vida e a ficção” (2017, p. 4) 

Assim, não se pode afirmar que Desventuras em Série, tanto a obra adaptada quanto a 

adaptação, sejam dissociadas da realidade. No entanto, pode-se dizer que, pelo fato de o 

contexto histórico de cada uma ser distinto, elas possuem diferenças entre si. Levando isso em 

consideração, vale ressaltar que a ficção transmite também as ideologias presentes no contexto 

da sociedade e da época em que foi produzido, incluindo os livros de potencial recepção leitora 

infantil, até porque eles possuem uma função não apenas lúdica, mas também formativa, 

buscando ensinar valores a seus leitores (BALÇA, 2010, p. 48). 

 

Sabemos que à literatura infantil é reconhecido um relevante papel de iniciação 

estética, através da qual o leitor criança, sozinho ou com a mediação do leitor adulto, 

“aprende a configurar-se não só como participante activo na construção dos 

significados textuais, como também expande o seu saber acerca do mundo e alarga a 

sua competência enciclopédica, em particular naquilo que se refere ao conhecimento 

dos quadros de referência intertextuais” (AZEVEDO, 2004 apud MACEDO, 2010, p. 

98-99) 

 

Isso porque as histórias na antiguidade, os mitos, serviam como um meio utilizado para 

transmitir valores aos mais novos, sendo que hoje esse papel se transferiu para as maneiras mais 

modernas de contar histórias (MACEDO, 2010, p. 100). Nesse contexto, vale à pena mencionar 

que outra característica da literatura de potencial recepção leitora infantil é que ela tem há muito 

                                                           
7 “vive con el ambiente que le ha dado vida; o mejor dicho, explicita los «modos de ser», los «modos de pensar» 

y los «modos de ver» de la sociedad en la que se sitúa” 
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tempo destacado o protagonismo das crianças e sua capacidade de solucionar problemas 

inusitados, mesmo quando os inimigos são adultos com poderes que parecem sobrenaturais 

(AZEVEDO, 2010, p. 22). Isso é importante, pois explica bem como os personagens crianças 

e adolescentes de Desventuras em Série agem tanto nos livros quanto na obra audiovisual, 

sempre se salvando, apesar das circunstâncias. 

Outro fator que diferencia as duas obras é o próprio tipo de produção de cada uma: uma 

é literatura e outra é série audiovisual. Assim, representam modos de engajamento diferentes, 

(HUTCHEON, 2013, p. 47), sendo que a literatura conta uma história e a série a mostra. Desse 

modo, cada uma possui recursos distintos para apresentar o enredo, mesmo que este seja 

essencialmente o mesmo. 

Quando se fala sobre contar uma história, como num livro, o único meio para fazer isso 

é através do uso das palavras. Assim, o leitor precisa usar sua imaginação para tentar entender 

qual é a imagem ou o som que está sendo descrito pelo autor. Na produção audiovisual, isso 

não é um problema, pois pode-se mostrar uma foto, por exemplo, ou tocar uma música. No 

entanto, no modo de engajamento mostrar, tudo deve ser realmente mostrado pelos recursos 

audiovisuais ou demonstrado pelos atores, enquanto no modo contar pode-se entrar dentro da 

cabeça dos personagens e ler seus pensamentos. Visto isso, ambos os modos possuem vantagens 

e desvantagens, sendo nenhum melhor que o outro. Mesmo assim, é importante ter noção de 

suas diferenças para se fazer uma observação justa das adaptações.  

Há ainda outro fator que pode influenciar na percepção do público no que se refere a 

adaptações: o próprio público. Observando o objeto de estudo deste trabalho, vê-se que a 

coleção de livros ganhou fama durante sua produção. Já na época do lançamento do seriado, a 

comunidade de fãs de Desventuras em Série já estava estabelecida. Mesmo assim, muitas 

pessoas poderiam se interessar por assisti-lo sem ter conhecimento prévio de seu enredo. 

Hutcheon chama esses dois tipos de público de conhecedores e desconhecedores e afirma que 

a adaptação de uma obra já bastante admirada deve buscar agradar ambos a fim de ser bem-

sucedida (2013, p. 166). Desse modo, é interessante notar a presença de detalhes nas cenas 

audiovisuais e as várias semelhanças entre as duas obras, que buscam satisfazer os fãs, assim 

como as diversas diferenças adotadas pela adaptação, que pretendem adequar o conteúdo ao 

público desconhecedor.   

Dessa maneira, para realizar a análise da presente pesquisa, todos esses critérios acerca 

de adaptação foram levados em conta. No entanto, para compreender melhor como aconteceu 

o processo dessa análise, é preciso ler a seção seguinte. 
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3 O CAMINHO CÁLIDO: METODOLOGIA E IDEIAS  

 

Esta seção apresenta a metodologia empregada para a realização deste trabalho, 

utilizando-se uma lógica de começo, meio e fim, a qual é representada pelos nomes adotados 

as suas divisões, que seguem a metáfora de um caminho. Cada subitem, pois, trata de uma etapa 

cronológica do processo de pesquisa. O subitem 3.1, intitulado O mapa, expõe o enredo da obra 

estudada, apresentando os personagens e os acontecimentos mais relevantes para esta 

monografia, além de explicar por que e como ocorreu o procedimento de seleção de tais cenas. 

Já 3.2, A trilha, discorre sobre os métodos usados durante o processo de análise. Por fim, 3.3, 

A paisagem, mostra os passos posteriores a essa análise, como a observação das cenas no 

idioma original e na obra adaptada, a contextualização com a revisão bibliográfica realizada 

durante todo o período de pesquisa e a conexão com a realidade. 

 

3.1 O mapa 

 

O programa da Netflix Lemony Snicket: Desventuras em Série conta a história dos irmãos 

Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, pessoas inteligentes e talentosas que perderam os pais num 

terrível incêndio. Violet é a mais velha, tem 14 anos de idade e possui uma grande habilidade 

para construir e consertar máquinas e aparelhos. Klaus, o irmão do meio, tem 12 anos e uma 

aptidão incrível para ler livros e se lembrar das informações que aprende. Sunny é um bebê, o 

que, de acordo com o episódio O Mau Começo: Volume 1, é uma “palavra que aqui significa 

uma pessoa com a idade em que quase sempre fala através de gritos ininteligíveis e as pessoas 

têm dificuldade de entender o que está dizendo”, o que levou os produtores da série a 

legendarem suas falas. Além de ser um bebê, Sunny possui quatro dentes afiados e, com eles, 

a capacidade de morder objetos extremamente duros, desenvolvendo mais tarde um exemplar 

talento com culinária.  

Lemony Snicket, nome que acompanha o título da obra, é o autor-personagem da história, 

o qual interrompe o enredo diversas vezes para narrá-lo e trazer informações. Embora seja um 

personagem, ele não acompanhou a vida dos irmãos Baudelaire de perto, mas conta a história 

deles com base na investigação que fez sobre suas vidas muito tempo depois dos ocorridos.  

Apesar de sabermos algumas informações sobre a época em que se passa a história 

narrada, o universo de Desventuras em Série é anacrônico, palavra que aqui significa uma obra 

ficcional que não se passa em nenhum momento específico da história do mundo real, mas que 
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abrange, ao mesmo tempo, elementos característicos de diversas épocas, como o telégrafo e o 

computador. Neste caso, há principalmente aspectos referentes aos séculos XIX e XX. 

Logo no primeiro episódio, os Baudelaire são informados pelo sr. Poe sobre a morte de 

seus pais. O sr. Poe é um funcionário do departamento de administração de multas do banco 

que adora burocracia, tosse interminavelmente e é responsável por cumprir o testamento dos 

recém falecidos. Assim, é sua tarefa encontrar um tutor para os adolescentes e a criança, além 

de guardar e proteger a enorme fortuna que eles herdaram, já que, de acordo com a lei de onde 

vivem, os irmãos só poderão ter acesso a esse dinheiro quando a Violet fizer 18 anos. Apesar 

de ser o responsável por essas funções tão importantes, o sr. Poe é completamente inútil quando 

se trata de manter a segurança dos Baudelaire, os colocando sob os cuidados de tutores 

maléficos e/ou incompetentes e não ouvindo quando eles lhe relatam abusos que sofreram.  

O primeiro tutor que o sr. Poe indica para cuidar dos irmãos é o conde Olaf. Ele o escolhe 

por ser, ao que parece, o parente vivo mais próximo deles, porém mais tarde aprendemos que 

ele foi manipulado por Olaf para que o banqueiro deixasse os Baudelaire sob sua guarda. O 

conde fez isso porque acreditava que, se fosse o tutor deles, teria acesso a sua fortuna. Quando 

descobre que a herança ficará guardada até que Violet seja adulta, ele tenta outros planos. No 

meio tempo, ele os maltrata, dando-lhes ordens e aplicando abusos verbais e físicos, por vezes 

realizados não por ele próprio, mas por algum de seus capangas de sua trupe teatral a seu 

comando.  

Não se sabe o nome da maioria desses personagens associados ao vilão, sendo chamados 

por nomes apenas quando eles são falsos nomes que acompanham seus disfarces. Mesmo assim, 

na obra adaptada, o autor se refere a eles por suas características mais marcantes e se percebe 

nos créditos da série que eles realmente não possuem nomes, sendo conhecidos então como: 

Homem Careca, Mulher de Rosto Branco 1, Mulher de Rosto Branco 2, Capanga de Gênero 

Indeterminado e Homem com Mãos de Gancho, sendo que, mais tarde no enredo, descobre-se 

que este último se chama Fernald. Assim, neste trabalho, essas pessoas serão referidas dessa 

maneira, de acordo com o momento das cenas de que se trata. 

De frente à horrorosa residência do conde Olaf, fica a adorável casa da Juíza Strauss, uma 

magistrada que trabalha na Suprema Corte e possui o sonho adormecido de ser atriz. Ela 

demonstra afeição pelos Baudelaire e oferece sua biblioteca e sua atenção a eles. Mesmo sendo 

tão querida, ela infelizmente é um dos personagens que compõem o grupo de adultos os quais, 

por mais que não sejam maléficos ou até sejam bondosos, não conseguem ajudar os 

adolescentes e a criança por não notarem que algo está acontecendo, por não ouvirem quando 
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os irmãos tentam falar ou até por egoísmo.  

Outra personagem que faz parte desse grupo é a tia Josephine, a terceira tutora dos 

Baudelaire, após o segundo, o tio Monty, ter sido assassinado pelo conde Olaf. Tia Josephine é 

uma senhora que no passado era descrita como corajosa e formidável, até que um dia seu marido 

Ike foi devorado pelas sanguessugas do Lago Lacrimoso. Hoje, quer dizer, na época em que os 

Baudelaire se mudam para sua frágil casa, a qual fica sobre uma alta colina ao lado do Lago, 

ela é extremamente medrosa, paranoica e obcecada por gramática. Além disso, ela é egoísta e 

não acredita quando Violet e Klaus lhe contam que seu novo namorado é, na verdade, o vilão 

disfarçado. 

Após Olaf assassinar a tia Josephine, os irmãos vão morar numa serraria, onde trabalham 

com adultos. Após os eventos desse período, são levados pelo sr. Poe a morarem num internato 

chamado Escola Prufrock, onde conhecem o desagradável vice-diretor Nero, um homem injusto 

e egocêntrico que insiste em tocar violino, embora não tenha talento algum para isso. Além 

dele, os Baudelaire conhecem, nessa escola, os trigêmeos Duncan e Isadora Quagmire, os quais 

também perderam os pais e, acreditam, o terceiro trigêmeo, Quigley, num terrível incêndio. A 

partir de suas experiências em comum, os dois grupos de irmãos se tornam amigos, ajudando 

uns aos outros e investigando e compartilhando entre si informações sobre a misteriosa 

sociedade secreta com a sigla CSC da qual, ao que tudo indica, os pais de ambos participavam. 

Após mais uma série de desventuras, os irmãos Baudelaire são levados pelo sr. Poe a 

viverem numa gigantesca cobertura com sua nova tutora Esmé e seu marido Jerome. Jerome 

Squalor, apesar de uma boa pessoa, é absurdamente covarde e, infelizmente, é outro 

personagem que compõe o grupo de adultos inúteis dessa história. Já Esmé Gigi Genevive 

Squalor é uma mulher muito rica e egocêntrica, compulsoriamente obcecada por seguir o que 

está na moda e, como afirma orgulhosamente no episódio O Elevador Ersatz: Volume 1, é “a 

6ª melhor conselheira financeira da cidade”. Lamentavelmente, além disso, ela também é a nova 

cúmplice e namorada do conde Olaf ao abandonar seu marido e se juntar ao vilão em sua caça 

pela fortuna Baudelaire, chegando a ameaçar as vidas dos irmãos diversas vezes. 

Depois dos eventos ocorridos nesse intervalo, os adolescentes e a criança são (mais uma 

vez) levados pelo sr. Poe a viverem sob a guarda de um novo tutor. Desta vez, no entanto, esse 

tutor é toda a população da Cidade Sinistra dos Corvídeos. Os membros dessa cidade decidiram 

adotá-los por levarem ao pé da letra o ditado “é preciso uma vila inteira para cuidar de uma 

criança”. Porém logo é possível notar que o que eles queriam mesmo era um grupo de pessoas 

mais novas para fazer as tarefas domésticas de todos, das quais os Baudelaire não podem 
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escapar por causa das inúmeras regras da cidade, as quais são rigorosamente regidas pelo 

Conselho dos Anciãos, o qual governa e regula as atividades dos habitantes. Por não quererem 

realmente cuidar dos irmãos, estes são mandados para morar com Hector, o faz-tudo medroso 

da cidade, o qual desmaia sempre que tenta argumentar com as figuras de autoridade. Assim, 

ele não tem escolha senão leva-los para sua casa. 

 Ao conhecer o contexto da obra, é fácil perceber que há muito material para ser 

observado e estudado nela no que tange ao tema deste trabalho. Entretanto, é necessário ser 

preciso quando se elabora uma pesquisa. Assim, foram selecionados para análise apenas os 

momentos mais relevantes, recortes de cenas mais específicos, utilizando-se como base dois 

critérios.  

O primeiro desses critérios foi escolher esses recortes a partir da versão dublada em 

português. O que motivou essa decisão foi a intenção de evitar problemas com uma tentativa 

de tradução própria do áudio original em inglês e a importância da relação entre o que é dito e 

o como é dito, o que poderia se perder ao utilizar a versão legendada. O segundo critério foi 

escolher trechos de cenas que apresentassem o maior número de elementos representativos de 

relações de poder, de acordo com os estudos de Michel Foucault acerca do assunto e com a 

compreensão de poder a partir da Análise Crítica do Discurso de Norman Fairclough.  

Assim, os nove elementos encontrados nesses textos são: características de poder 

disciplinar (organização do espaço, controle do tempo, vigilância constante e produção do 

saber) (FOUCAULT, 2007, p. XVII-XVIII); existência de um tribunal (que deve possuir uma 

forma, um elemento 3º e decisão com poder executório) (FOUCAULT, 2007, p. 47); diálogo 

desigual (em que nem todos têm o direito de participar, de falar sem ser interrompido, de 

discordar ou de expor sua opinião) (FAIRCLOUGH, 2004, p. 79-80); produção de verdade ou 

de saber (FOUCAULT, 2007, p. 8; 179-180); interferência no corpo (FOUCAULT, 2007, 

p.146); lidar com diferenças (FAIRCLOUGH, 2004, p. 41-42 e FOUCAULT, 2013, p. 291); 

isolamento de pessoas (FOUCAULT, 2007, p. 50; 89; 122; 126); tentativas de legitimação de 

poder (FAIRCLOUGH, 2004, p. 98); e ações de resistência dos oprimidos contra segredos 

(FOUCAULT, 2013, p. 277) 

Tabela 1 - Seleção de cenas 

RECORTE EPISÓDIO MINUTAGEM 

A Mau Começo: Volume 1 41:27-44:32 

B Mau Começo: Volume 2 49:10-52:15 

C O Lago das Sanguessugas: Volume 2 47:13-50:00 

D Inferno no Colégio Interno: Volume 1 13:31-14:50 

E A Cidade Sinistra dos Corvos: Volume 2 05:40-08:14 
Fonte: Própria autora 
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A partir desses critérios, assistiram-se a todos os 25 episódios da série e selecionados 5 

recortes de cenas para análise, assim como demonstrado na tabela acima.  

 

3.2 A trilha 

 

Os métodos utilizados para realizar a análise desses recortes foram a Análise Crítica do 

Discurso (ACD), a partir da obra Analysing Discourse, de Norman Fairclough (2004), e a 

Análise Fílmica (AF), com base em Cómo analizar un film, de Francesco Casetti e Federico Di 

Chio (1991). 

Análise do Discurso é uma disciplina que se consolidou na França e cujo nome foi 

cunhado nos Estados Unidos por volta da década de 1950 com a função de estudar não apenas 

a língua em si, mas de buscar entender a relação entre linguagem e significado. 

 

De um lado, surge o trabalho de Harris (Discourse analysis, 1952), que mostra a 

possibilidade de ultrapassar as análises confinadas meramente à frase, ao estender 

procedimentos da linguística distribucional americana aos enunciados (chamados 

discursos) e, de outro lado, os trabalhos de R. Jakobson e E. Benveniste sobre a 

enunciação (BRANDÃO, 2012 p. 13). 

 

A partir desses primeiros estudos, foram criadas outras vertentes de Análise do Discurso, 

como a francesa e a estruturalista americana. Uma dessas vertentes é a Análise Crítica do 

Discurso (ACD), que surgiu na década de 1970 na Inglaterra e se consolidou na década de 1990. 

O objetivo era desenvolver um método de análise linguística que observasse não somente a 

relação entre língua e sentido, mas principalmente “o papel da linguagem na estruturação de 

relações de poder na sociedade8” (WODAK, 2006, p. 5, tradução nossa).  

 

ACD busca investigar criticamente como a desigualdade social é expressa, sinalizada, 

constituída, legitimada e assim por diante pelo uso da linguagem (ou no discurso). A 

maioria dos analistas críticos do discurso aprovariam, pois, a afirmação de Habermas 

de que “língua é também um meio de dominação e força social. Ela serve para 

legitimar relações de poder organizado. Na medida em que as legitimações de relações 

de poder (...) não são articuladas, (...) a linguagem também é ideológica”9 (WODAK, 

2006, p. 2, tradução nossa). 

 

Com isso em mente, foram pesquisados autores importantes nessa área, encontrando-se 

                                                           
8 “the role of language in structuring power relations in society” 
9 “CDA aims to investigate critically social inequality as it is expressed, signalled, constituted, legitimized and so 

on by language use (or in discourse). Most critical discourse analysts would thus endorse Habermas's claim that 

`language is also a medium of domination and social force. It serves to legitimize relations of organized power. 

In so far as the legitimations of power relations, . . . are not articulated, . . . language is also ideological' 
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os estudos de Norman Fairclough, e se percebeu que eles são bastante pertinentes para o 

presente trabalho. Isso se dá por causa do foco que ele presta à relação com a diferença, à 

resistência e à maneira como o poder é representado pela linguagem, além de ser 

satisfatoriamente pragmático. Como ele mesmo diz, “minha abordagem de análise do discurso 

(uma versão de “análise crítica do discurso”) é baseada na suposição de que a língua é uma 

parte irredutível da vida social, interconectada dialeticamente com outros elementos da vida 

social10” (FAIRCLOUGH, 2004, p. 2) 

No entanto, antes de explicar como esse método foi empregado, é preciso dizer que 

discurso é uma palavra que pode ter diversos significados, dependendo do autor que a define, 

o que pode torná-la confusa. Assim, para efeitos deste trabalho, estende-se discurso como tudo 

o que é dito pelos personagens durante o trecho de cena analisado, incluindo as falas legendadas 

de Sunny Baudelaire. No entanto, alguns leitores podem se interessar por uma definição mais 

oficial desse termo. Para estes, entende-se discurso como definido no Dicionário Houaiss da 

Língua portuguesa: “série de enunciados significativos que expressam formalmente a maneira 

de pensar e de agir e/ou as circunstâncias identificadas com um certo assunto, meio ou grupo” 

(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1054). 

Além dessa definição, cabe também ressaltar que o discurso é permeado por ideologias, 

intertextualidades e pela subjetividade e inconsciente do enunciador. Segundo Fairlcough, 

“ideologias são representações de aspectos do mundo que contribuem para o estabelecimento e 

a manutenção de relações de poder, dominação e exploração11” (2004, p. 218, tradução nossa) 

e são transmitidas pela linguagem. Já a intertextualidade é a relação interna ou externa que um 

discurso mantém com outros discursos do mesmo campo ou de campos diferentes, 

respectivamente. Assim, não há um discurso insular, pois todos são afetados por essa 

intercambialidade (BRANDÃO, 2012, p. 95). Quanto à subjetividade e ao inconsciente, eles 

interferem na enunciação pela relação que o enunciador tem com o outro, “o sujeito situa o seu 

discurso em relação aos discursos do outro” (BRANDÃO, 2012, p. 59). Assim, é essencial levar 

tudo isso em consideração durante o processo de análise. 

Dessa maneira, a ACD foi utilizada para analisar tudo o que é dito pelos personagens, 

fazendo-se primeiro uma transcrição de todas as falas, o que consta no Apêndice deste 

documento, e depois observando-se diversos elementos presentes nesse diálogo, seguindo-se 

                                                           
10 “My approach to discourse analysis (a version of ‘critical discourse analysis’) is based upon the assumption 

that language is an irreducible part of social life” 
11 “Ideologies are representations of aspects of the world which contribute to establishing and maintaining 

relations of power, domination and exploitation” 
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tudo o que está presente na checklist sugerida por Fairclough (2004, p. 191), conforme listado 

abaixo:  

Estrutura social presente (como escola, família, sistema econômico etc); os eventos 

sociais (o que acontece); a prática social (o que medeia a estrutura social e os eventos sociais); 

gêneros presentes (como narrativo, diálogo etc); a existência ou não de correntes de gêneros e 

mix de gêneros (se o texto existe em algum outro gênero e se existem diferentes gêneros dentro 

do enredo da cena); como os personagens lidam com a diferença; se há e quais são as suposições 

pré-concebidas que os personagens demonstram ter em suas falas; se o diálogo entre os 

personagens apresenta ser desigual e como; se há a tentativa de legitimação de poder por parte 

de algum personagem e que argumento usa para isso; se há relação de equivalência e de 

diferença (o que os personagens supõem que sejam noções semelhantes ou diferentes); quais 

são os tipos de trocas e funções de fala predominantes (quem costuma iniciar o diálogo e qual 

é o tipo de frase que mais utiliza); tipos de afirmações presentes; humor gramatical 

predominante (declarativo, imperativo ou interrogativo); quais são os discursos presentes 

(temas sobre o que falam e qual a posição de cada personagem nesses assuntos); representação 

de atores sociais (como cada personagem é chamado); os estilos presentes (como cada 

personagem se comporta e qual a entonação que usa quando fala); modalidade das falas (se são 

perguntas, afirmações, exigências ou ofertas e como elas se apresentam); e por fim, que tipo de 

avaliação cada personagem faz do que é dito. 

Ou seja, foram observadas características linguísticas e sociais presentes nos diálogos dos 

recortes de cena a fim de compreender de maneira profunda cada aspecto que há neles, com a 

intenção de identificar como a relação de poder entre adultos, crianças e adolescentes é 

representada na linguagem dessas falas.  

Embora esse método seja bastante útil, ele sozinho não é suficiente para estruturar a 

presente pesquisa. Como o próprio Fairclough comenta, “frequentemente faz sentido usar a 

análise do discurso em conjunto com outras formas de análise12” (2004, p. 2, tradução nossa). 

Isso porque a ACD discute muito bem a questão das relações de poder e da linguagem verbal, 

porém o objeto de estudo deste trabalho não é composto apenas de palavras, mas também de 

linguagem cinematográfica. Assim, foi preciso definir um outro método de análise para 

complementá-la: a Análise Fílmica (AF). 

A AF é um método de análise de produções audiovisuais que parte primeiro da 

decomposição (descrição) de seus elementos visuais, sonoros e estruturais e em seguida os 

                                                           
12 “it often makes sense to use discourse analysis in conjunction with other forms of analysis” 
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recompõem em uma interpretação, buscando-se compreender melhor o objeto em questão.  

 

O objectivo da Análise é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de um 

determinado filme e propor-lhe uma interpretação. Trata-se, acima de tudo, de uma 

actividade que separa, que desune elementos. E após a identificação desses elementos 

é necessário perceber a articulação entre os mesmos. Trata-se de fazer uma 

reconstrução para perceber de que modo esses elementos foram associados num 

determinado filme. (PENAFRIA, 2009, p. 1-2) 

 

Casetti e Di Chio sugerem que a AF seja realizada primeiro com o processo de 

decomposição, que é a divisão do objeto de estudo em pedaços pequenos, seguida da 

recomposição, que consiste na reunião desses fragmentos numa unidade singular. Para o 

primeiro, eles recomendam uma divisão bastante minuciosa de um filme inteiro em cenas, 

depois em planos até em cada imagem que compõe cada um.  

No entanto, já que o foco deste trabalho não é a linguagem cinematográfica da série em 

si nem a elaboração da narrativa, decidiu-se reduzir essa etapa a apenas a seleção dos recortes 

de cena, elaborada não por critérios recomendados por esses autores, mas tendo como base os 

estudos de Foucault e Fairclough, como já mencionado no subitem 3.1. Isso não consiste em 

um problema de forma alguma, já que os próprios Casetti e Di Chio admitem na introdução de 

seu livro que “não se pode proporcionar nenhum modelo universal de análise de filmes13” 

(1991, p. 12), explicando que: 

 

O que se vai delinear aqui, e isto deve ficar bem claro, é a marca de uma análise 

ideal referida a um objeto preciso, quer dizer, ao filme como texto (...) Será assim o 

leitor-analista quem deve escolher: um âmbito específico de intervenção, uma 

angulação concreta, ou inclusive uma simples categoria que possa conduzi-lo a 

lugares que este livro não pode frequentar14. (CASETTI; DI CHIO, 1991, p. 14, 

tradução nossa) 

 

Assim, o primeiro passo realizado durante a análise fílmica neste trabalho foi o que o 

autor chama de modelização, que faz parte do processo de recomposição e consiste basicamente 

em descrever cada cena, o que possui a função de trazer à tona elementos essenciais dela. Dos 

quatro tipos de modelização que Casetti e Di Chio citam, foi escolhido o tipo dinâmico-

figurativo, pois nele são trazidos itens concretos, como nomes de personagens e objetos, e 

especificadas as ações que ocorrem na cena, o que facilita a compreensão do contexto. 

                                                           
13 “no se puede proporcionar ningún modelo universal de análisis de films” 
14 “Lo que se va a delinear aquí, y esto hay que dejarlo bien claro, es la huella de un análisis ideal referido a un 

objeto preciso, es decir, al film como texto (...) Será así el lector-analista auien deba escoger: un ámbito 

específico de intervención, uma angulación concreta, o incluso una simple categoría que pueda conducirle hacia 

lugares que este libro no puede frecuentar” 
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Após a modelização, partiu-se para a observação da linguagem cinematográfica, a qual é 

composta por códigos. As categorias desses códigos que foram contempladas são: códigos 

fotográficos (perspectiva, enquadramento, iluminação e cores), mobilidade (movimentos de 

câmera), indícios gráficos (tudo o que aparece escrito na tela, como títulos, legendas e nomes 

de lojas) e códigos sonoros (vozes, ruídos e música, que podem ser representados de maneira 

in, off ou over). Por fim, foram observados o espaço e o tempo cinematográfico de cada cena. 

Essa etapa foi realizada comparando-se esses códigos com as falas analisadas pela ACD. 

O intuito disso é compreender como a linguagem verbal dialoga com a cinematográfica, como 

uma acompanha e apoia a outra, para assim conhecer profundamente sobre como a história é 

contada e como as relações de poder são representadas. 

 

3.3 A paisagem 

 

Para finalizar a análise de cada trecho, foram assistidas às cenas no idioma original, 

inglês, para observar se há alguma diferença importante em alguma fala ou algum jogo de 

palavras que tenha se perdido na tradução. Enfim, se há algo feito intencionalmente pelos 

roteiristas e produtores da série que, por um motivo ou outro, não foi abarcado pela dublagem, 

mas que merece ser comentado. 

De acordo com Hutcheon, “Assim como não há tradução literal, não pode haver uma 

adaptação literal” (2013, p. 39). Levando isso em consideração, foram observadas também as 

mesmas cenas nos livros. A intenção foi tentar entender se há alguma diferença essencial entre 

a obra adaptada e a adaptação, como tom, palavras, movimentos, cenário, objetos etc. Isso não 

foi feito, no entanto, com o objetivo de idolatrar a obra “original” em detrimento da série, mas 

de compreender se as diferenças de gênero e de produção das duas obras possam ter 

influenciado a maneira como elas representam as relações entre os personagens e como e por 

que isso acontece. 

A etapa seguinte consistiu em recorrer a tudo o que foi estudado durante a revisão 

bibliográfica, a qual ocorreu de maneira contínua durante todo o período de pesquisa. Isso foi 

feito para partir da análise profunda do texto verbal e audiovisual para a compreensão concreta 

dos atos e das relações entre os personagens. O referencial teórico que embasou essa fase foi, 

principalmente, Microfísica do poder (FOUCAULT, 2007), o texto O sujeito e o poder escrito 

por Foucault em 1982 (FOUCAULT, 2013) e História Social da Criança e da Família (ARIÈS, 

2017), além de capítulos do livro Infância, Memória e Imaginário, de Azevedo (2010), como 
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discutido na seção 2 deste trabalho. 

Os estudos de Foucault servem de apoio para a compreensão acerca do conceito de poder 

e das relações de poder. Já a obra coordenada por Azevedo, embora seja bastante centrada na 

discussão acerca da linguagem da literatura infanto-juvenil, também diz muito sobre como 

obras desse tipo abordam ideologias, relações de diferenças, conceitos de bem e mal etc, o que 

ajuda no entendimento de como eles funciona. Enquanto isso, a clássica obra de Ariès traz um 

histórico de como a infância era tratada desde a Idade Média até o século XX. Aprender sobre 

isso é essencial, pois entender como os conceitos acerca desse assunto evoluíram durante a 

história proporciona um melhor entendimento de por que a sociedade atual, que produziu 

Desventuras em Série, tem as noções que tem. 

Ao assistir a uma série de ficção, é fácil cair na ilusão de que o que acontece com os 

personagens existe apenas na tela. No entanto, é preciso estar ciente de que os problemas por 

que Violet, Klaus e Sunny Baudelaire passam são enfrentados de maneira semelhante por 

inúmeras crianças e adolescentes fora da tela todos os dias. Assim, com o intuito de trazer à 

tona e fomentar a discussão acerca dessas questões na sociedade real, foram pesquisados dados 

do Brasil e do mundo sobre situações análogas aos sofrimentos dos Baudelaire, como violência 

contra crianças e adolescentes e casamento infantil. Além disso, também foi pesquisado como 

funcionam as leis brasileiras nesses casos, para que se tenha maior conhecimento sobre direitos 

e deveres no que se refere às pessoas de até 18 anos de idade. 

Após toda a análise dos recortes de cenas e da observação de dados referentes a cada uma, 

foi realizado um último passo: agrupar conclusões em comum que se podem tirar do conjunto 

de tudo o que foi estudado. Aqui, foram observadas as cenas não de maneira separada, mas 

como elementos de uma totalidade, sendo esses resultados apresentados em 4.6. 

A próxima etapa, assim, é realizada pelo próprio leitor ou leitora. Pede-se que o presente 

texto não seja lido como uma mera fonte de curiosidades, mas sim como uma fonte de sugestões 

que podem ser aplicadas à vida. Recomenda-se que quem ler esta monografia passe a observar 

tanto a sociedade em que vive quanto seus próprios atos com novos olhos, identificando 

situações de relação desigual entre adultos, crianças e adolescentes. Dessa maneira, espera-se 

que este trabalho ajude a despertar o senso crítico de seus leitores no que se refere a essa 

questão. 
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4 A INVESTIGAÇÃO INCANDESCENTE: CENAS E ANÁLISES 

 

Esta seção consiste nas análises dos recortes de cenas, as quais foram feitas com base no 

referencial teórico discutido na seção 2 e nas metodologias explicadas na 3. Estudaram-se cinco 

cenas ao total, portanto aqui há cinco subitens, um para cada, além de mais um ao final tratando 

do que se pode concluir a partir da observação conjunta de todas elas. Dessa maneira, cada 

subitem é nomeado conforme o tema principal abordado na cena em questão: 4.1 se chama A 

família; 4.2, O casamento; 4.3, A fuga; 4.4, A escola, 4.5, O julgamento; e 4.6, O todo. 

Ademais, os cinco primeiros subitens possuem três divisões iguais: A cena, que consiste 

na explicação do contexto e dos acontecimentos do objeto analisado; A análise, que trata do 

estudo propriamente dito; e A realidade, em que são mostrados dados e leis referentes ao tema 

abordado, estabelecendo-se assim a conexão entre ficção e realidade. Para mais, todos os 

diálogos dos recortes de cena abordados estão transcritos no Apêndice e o vídeo de cada um 

deles está gravado no link e no código QR presentes no Anexo ao final deste documento. 

 

4.1 A família 

 

O primeiro recorte de cena analisado, o recorte A, está presente no episódio Mau Começo: 

Volume 1, da primeira temporada da série, entre os minutos 41:27 e 44:32. Nele, pode-se ver 

alguns temas importantes, como a noção servil acerca da infância e da adolescência e a presença 

de uma relação de poder dentro de uma família, a qual é bastante hierarquizada, culminando 

em um ato final de violência física. 

 

4.1.1 A cena 

 

Violet, Klaus e Sunny Baudelaire foram levados para morar com o conde Olaf, homem 

que os adotou após perderem seus pais. Ao chegarem em sua casa, seu novo tutor lhes dá uma 

lista de tarefas domésticas que devem fazer, as quais eles passam quase todo o dia concluindo. 

Ao terminarem todas essas tarefas, Olaf adiciona mais uma à lista, mandando os Baudelaire 

prepararem uma refeição para ele e sua companhia teatral. Por não possuírem experiência com 

culinária, os irmãos pedem ajuda à vizinha Juíza Strauss, que os empresta um livro de receitas, 

com o qual eles aprendem a fazer macarrão à Putanesca.  

Após irem ao mercado com a Juíza e comprarem os ingredientes, os irmãos voltam à casa 
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onde agora moram e preparam o jantar de maneira alegre, com a esperança de que talvez a vida 

deles daqui para frente não seja tão ruim. No entanto, ao terminarem de cozinhar, seu novo tutor 

grita rudemente para que eles sirvam a mesa, o que eles fazem prontamente enquanto Olaf 

enuncia um monólogo egocêntrico. 

Figura 1 – Baudelaire tentam servir o conde Olaf 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Assim, o recorte começa no momento em que os convidados estão saboreando a comida 

servida pelos Baudelaire enquanto o conde termina seu discurso. Quando os adolescentes e a 

criança aparecem ao lado dele para servir seu prato, como se pode ver na Figura 1 acima, o 

Homem com Mãos de Gancho chama sua atenção para a presença dos irmãos, ao que Olaf 

responde com uma careta de desgosto direcionada a Klaus.  

O adulto então exige que lhe sirvam carne assada e os irmãos dizem que não há carne 

assada, pois fizeram macarrão à Putanesca e pudim como sobremesa. O conde então se irrita e 

seus convidados o apoiam, mesmo que tenham, claramente, gostado da comida. Levado por sua 

ira, Olaf pega Sunny e a levanta no alto com uma única mão, ameaçando deixá-la cair. Violet e 

Klaus ficam tensos, assim como os outros personagens. Até que então ele desiste de sua ameaça 

e a abaixa com cuidado sobre um prato de frutas em cima da mesa, o qual ele empurra, fazendo 

com que a bebê deslize entre os copos e pratos. 

Após isso, o conde chama seus colegas para ensaiarem e ordena que os Baudelaire 

realizem mais tarefas domésticas e que, depois disso, vão para suas camas. Com esta última 

ordem, Klaus, que já estava irritado, demonstra raiva ao lembrar seu tutor que ele disponibilizou 

apenas uma cama para os três irmãos e que eles não têm dinheiro para comprar outra cama, pois 

não possuem acesso à herança de seus pais até que Violet tenha 18 anos. Com essa afirmação, 

Olaf se enche de fúria e bate no rosto de Klaus. Todos ficam tensos, exceto o vilão, que, 
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tranquilamente, chama seus convidados mais uma vez para irem embora. Eles o obedecem 

prontamente, saindo rápido da sala e o recorte termina quando Capanga de Gênero 

Indeterminado se demora mais, pois volta para pegar uma fruta, seu prato de macarrão e um 

copo de vinho. 

 

4.1.2 A análise 

 

Nessa cena, podemos encontrar um padrão que se repete ao longo de toda a série: adultos 

dando ordens aos adolescentes e à criança. Além disso, são visíveis certas características de 

relações de poder, como mencionadas na seção 3: maneira injusta de lidar com as diferenças, 

isolamento dos que estão em desvantagem, diálogo desigual, legitimação de poder e pequenas 

demonstrações de resistência por parte dos oprimidos. Tudo isso será discutido ao longo deste 

subitem. 

A partir da análise crítica do discurso das falas desse recorte de cena, transcritas no 

apêndice A ao final deste trabalho, percebe-se que a principal estrutura social presente é a 

família, mesmo que ela tenha sido montada recentemente através da lei, e que o abuso de poder 

exercido pelo conde se deve ao fato de existir uma hierarquia autoritária15 dentro dela. 

Também se percebe que a principal maneira como os personagens lidam com as 

diferenças, de acordo com os cenários gerais apresentados em 2.3, é acentuando-as, o que causa 

conflito e polêmica (cenário b). Essa diferença, no caso entre pai e filhos e entre adultos, criança 

e adolescentes, é demonstrada pela seguinte fala do conde Olaf: “Vocês vão limpar a mesa, 

lavar a louça, polir a prata, lavar as garrafas de vinho para serem recicladas e depois vão direto 

para as suas camas”.  

Nessa frase, fica claro como esse adulto, o qual é a autoridade maior nesse contexto, 

acredita que pode tratar os Baudelaire como servos domésticos, principalmente lembrando que 

eles já haviam passado o dia realizando diversas outras tarefas na casa. É interessante notar 

como a trilha sonora, que havia se tornado mais leve um momento antes, continua da mesma 

maneira durante essa fala, acompanhando o tom de voz e a linguagem corporal tranquila do 

personagem. No entanto, o tom da música se torna mais sombrio no momento seguinte, quando 

Klaus questiona seu novo tutor de modo irritado, algo que pode ser visto como um ato de 

resistência do adolescente ao não se manter passivo diante da situação, o que mostra como ele 

                                                           
15 Hierarquias podem ser autoritárias, totalitárias e excludentes ou democráticas, legítimas e inclusivas. Neste caso, 

ela é autoritária. 
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se recusa a perceber essa relação de poder como algo naturalizado. 

Além disso, no idioma original da série, inglês, Olaf diz “You children are to clean the 

table”, ou seja, “Vocês crianças devem limpar a mesa”, em vez da fala dublada “Vocês vão 

limpar a mesa”. O uso da palavra “children”, crianças, nessa fala mostra claramente como esse 

adulto pensa que fazer o serviço da mesa é dever dos mais novos, mesmo que eles nem ao 

menos tenham tido a oportunidade de comer.  

Vale comentar que, na obra adaptada, os Baudelaire têm a oportunidade de jantar, porém 

afastados dos adultos, porque, como mencionado em 2.2, o desprezo dos adultos pelas crianças, 

o que pode ser caracterizado como “infantofobia”, fazia com que eles achassem necessário que 

elas comessem separadamente. Talvez esse momento não tenha sido representado na adaptação 

pois, na linguagem cinematográfica, isso pudesse ser monótono. 

Essa separação na obra adaptada do lugar onde os mais novos podem comer pode ser um 

exemplo de isolamento, mencionado em 2.3 como uma característica de relações de poder. 

Outro exemplo disso, presente na cena analisada, é quando conde Olaf manda os Baudelaire 

irem para suas camas, ou seja, ele pede que, após terminarem de realizar todas as suas 

exigências, se isolem em um local separado para eles, em vez de interagirem com os adultos. 

Essa concepção servil que o vilão tem da infância e da adolescência representada no texto 

é o que Fairclough chama de uma assumption do tipo propositional, ou seja, uma suposição 

pré-concebida proposicional, que é quando um agente do texto parte da crença de o que algo é, 

o que pode ser ou o que será (2004, p. 55). Vale lembrar que essa noção não é recente. Como 

mencionado na seção 2, a ideia de que a infância é uma idade servil existe desde pelo menos o 

século XIV, principalmente no que se refere a serviços da mesa. 

Outras assumptions, ou suposições pré-concebidas, desse tipo presentes nessa cena, 

também demonstradas pelo conde, é de que ele pode exigir o que quiser a hora que quiser, 

mesmo se isso não fizer sentido, e de que ele pode usar da violência para punir aqueles que não 

lhe dão o que quer quando quer. Isso pode ser visto em sua fala: “Exijo que sirvam carne assada 

para mim e para meus convidados” e na maneira como reage ao ouvir que não há carne assada, 

e sim macarrão à Putanesca e pudim de chocolate, que é quando ele ameaça a integridade de 

Sunny ao levantá-la no alto com apenas uma mão.  

Nesse momento, o áudio apresenta uma trilha sonora que se torna mais tensa. Junto a isso, 

visualmente também se percebe a gravidade da situação quando o adulto se aproxima da bebê 

e ela chora, quando a câmera se aproxima rápido de Violet, demonstrando sua preocupação com 

a irmã, e quando a câmera foca em Sunny e se vê Olaf desfocado lá embaixo, mostrando o quão 
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no alto ela está, como mostrado na Figura 2 na página a seguir. Assim, o movimento da câmera 

nesta cena é significativo, pois possui o objetivo de intensificar a carga dramática. 

Figura 2 – Olaf segura Sunny no alto 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Outra suposição pré-concebida presente no texto é uma feita por Klaus, mas nesse caso 

ela é do tipo value, valor, o que significa que o adolescente parte da suposição sobre o que é 

bom ou desejável (FAIRCLOUGH, 2004, p. 55). Aqui, ele acredita ser desejável mais de uma 

pessoa ter mais de uma cama disponível para dormirem, quando diz: “Como assim nossas 

camas? Nós só temos uma cama” em tom de raiva, respondendo às ordens do vilão mencionadas 

anteriormente. Isso é interessante, pois até o século XVII, as crianças eram colocadas para 

dormir em camas compartilhadas (ARIÈS, 2017, p. 89). No entanto, isso claramente já não é 

mais aceitável. Pensando nisso e levando em consideração o desprezo pela infância 

demonstrado pelo conde, mesmo após a diminuição da necessidade me humilhar a infância que 

as pessoas sentiram a partir do século XVIII (ARIÈS, 2017, p. 118), conclui-se que o 

personagem conde Olaf possui noções devidamente antiquadas em relação às crianças e aos 

adolescentes. 

Além dessas suposições, também é possível notar nessa cena a presença de um diálogo 

desigual, o que, como já mencionado, é uma característica de relações de poder. Isso é 

demonstrado, por exemplo, pela quantidade de falas de cada personagem: conde Olaf possui 

17, enquanto Violet e Klaus possuem 6 cada e Sunny apenas uma, o que denota, pois, uma 

repressão da fala dos mais novos, imposta pela cultura “adultocêntrica”. Vê-se, claro, que os 

outros adultos presentes também possuem poucas falas, mas a diferença se apresenta em como 

cada pessoa utiliza seu momento de usar a voz.  

Observando Violet, por exemplo, vê-se que de suas 6 falas, 4 possuem até duas palavras 

(“O quê?”, “Sunny!”, “Solta ela!” e “Sunny!”) e que as outras duas dizem basicamente o mesmo 

coisa, já que ela está tentando convencer seu novo tutor de que não há carne assada. Quanto a 
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Klaus, de suas 6 falas, 5 são respostas a injustiças ditas por Olaf, como quando ele diz: “Mas 

não disse em momento algum que queria carne assada”, demonstrando raiva, o que configura 

um ato de resistência dele perante o tutor ao desnaturalizar a situação. Já quanto a Sunny, sua 

única fala, a qual foi legendada, visto que ainda não pronuncia palavras fluentemente, serviu de 

complemento ao que sua irmã disse anteriormente.  

O fato de Sunny fazer uso de sua voz, aparentemente, foi tão ofensivo ao patriarca Olaf, 

que ele decidiu usar da violência para expressar seu desgosto, o que evidencia uma 

hierarquização autoritária da relação de poder presente nessa família. Neste momento, é 

interessante trazer a etimologia da palavra infância. Ela “tem origem no latim infantia, do verbo 

fari=fazer, onde fan=falante e in constitui a negação do verbo. Portanto, infans refere-se ao 

indivíduo que ainda não é capaz de falar.” (SIGNIFICADOS16). Assim, a pessoa que se 

encontra no período da vida da infância não possui o mesmo poder daqueles que já falam 

fluentemente, principalmente considerando que “possuir uma língua é possuir uma arma 

importante para controlar o contexto” (OLAZIREGI, 2010, p. 137). Outro exemplo importante 

e ainda mais grave do poder hierarquizado nessa relação familiar culminando em violência 

física é quando o conde Olaf deliberadamente estapeia o rosto de Klaus. 

Vale comentar que, na obra adaptada, a trupe ri e comemora quando o vilão bate no 

adolescente, enquanto na série todos ficam apreensivos. Talvez isso aconteça porque a história 

nos livros costuma ser ainda mais sombria. Como disse Neil Patrick Harris, ator que interpretou 

o conde Olaf, numa entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers17, “Os livros têm um 

tom mais sombrio. Daniel Handler, o escritor, intencionalmente queria que eles fossem mais 

próximos dos contos de fadas dos irmãos Grimm que dos da Disney18”. 

Enquanto isso, no caso dos outros adultos, eles usam suas falas para apoiar seu amigo 

Olaf, como quando as Mulheres de Rosto Branco dizem: “Pediu para fazerem um jantar”, “E 

tudo o que fizeram foi inventar um molho nojento”, mesmo que, visualmente, elas tenham 

apreciado a refeição. Além disso, percebe-se que, mesmo que falem pouco, eles têm o direito 

de dizer o que quiserem, como quando o Homem Careca diz para Violet: “Você é bonitinha”, 

demonstrando como ele acredita que pode, e realmente pode, invadir o espaço da adolescente 

dessa maneira.  

Observando o aspecto visual desse momento, Violet se apresenta centralizada no plano, 

                                                           
16 Disponível em:  http://bit.ly/2YioAA7. Acesso em: 11 out. 2019 
17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hCvR6o183CY. Acesso em: 13 out. 2019 
18 “The books are a little darker in tone. Daniel Handler, the writer, intentionally wanted them to be more Grimm’s 

Fairy Tale than Disney fairy tale” 

https://www.significados.com.br/infancia/#targetText=O%20que%20%C3%A9%20Inf%C3%A2ncia%3A&targetText=Etimologicamente%2C%20a%20palavra%20%22inf%C3%A2ncia%22,n%C3%A3o%20%C3%A9%20capaz%20de%20falar.
https://www.youtube.com/watch?v=hCvR6o183CY
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segurando Sunny nos braços. Sua linguagem corporal demonstra acanhamento quando o 

Homem Careca surge da borda direita da imagem para lhe dizer essa frase. Depois, Olaf surge 

ameaçadoramente da borda esquerda e ela se acanha ainda mais, como se pode ver na Figura 3 

abaixo. Mesmo assim, percebe-se a coragem e a força da adolescente no seu tom de voz ao 

pronunciar sua próxima fala, “Não temos carne assada, fizemos macarrão à Putanesca”, de 

maneira assertiva, o que demonstra seu interesse em não se manter passiva. 

Figura 3 – Violet acanhada entre Olaf e Homem Careca 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Há ainda mais uma característica de relações de poder presente nessa cena: a legitimação, 

nesse caso através do que Fairclough chama de authorization, ou autorização, e da moral 

evaluation, avaliação moral. A primeira é quando se usa a tradição, os costumes, a lei e pessoas 

em posição de autoridade como argumento para essa legitimação (2004, p. 98). Ela pode ser 

reconhecida na fala do conde Olaf: “como pai de vocês, eu não sou alguém que devem 

desrespeitar”. Aqui, ele utiliza sua posição de autoridade dentro da hierarquia familiar para 

justificar seu comportamento desrespeitoso perante seus filhos adotivos.  

Isso é claro até mesmo pelos aspectos audiovisuais desse momento da cena, pois Olaf se 

levanta para falar com Klaus, se posicionando de maneira a ficar mais alto que ele, como 

demonstrado na Figura 4 abaixo, enquanto a trilha sonora faz uso de tons graves, que expressam 

soturnidade. Esse comportamento do tutor perante o filho é claramente inadequado, pois “o 

poder de pai não anula o outro como poder ser e ser de poder” (FALEIROS, 1997, p. 43).  

Figura 4 – Conde Olaf se levantou para falar com Klaus 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 
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Já a segunda, avaliação moral, é quando o argumento usado se refere a valores morais 

(FAIRCLOUGH, 2004, p. 98), o que é evidenciado pela seguinte fala enunciada pelo Homem 

com Mãos de Gancho: “Não pode pegar leve com eles, eles têm que obedecer os mais velhos19”. 

Aqui, faz-se uso de um valor moral distorcido, o respeito aos mais velhos, que normalmente é 

referido a idosos, para justificar a necessidade que ele acredita existir de os adolescentes e da 

criança obedecerem ao adulto passivamente. 

Neste momento, é pertinente observar a relação de equivalência presente nessas falas. 

Segundo Fairclough, “sinonímia textual se refere à maneira em que as palavras são listadas 

como atributos iguais dentro de uma frase e assumem o mesmo nível de significado, 

independentemente do quão desconexos eles podem ser em outras práticas discursivas20” (2015 

apud SPIERING, 2017, p. 46, tradução nossa). Assim, percebe-se pelas falas desses 

personagens que eles acreditam que pai é sinônimo de mais velho e de alguém que não devem 

desrespeitar, além de que, para eles, pedir para não desrespeitarem é a mesma coisa que pedir 

para obedecerem.  

É interessante ver aqui o que eles entendem por respeito. De acordo com o Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa21, duas definições de respeito são: “sentimento que nos impede 

de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém” e “acatamento, obediência, submissão”. 

Assim, quando Olaf diz que não deve ser desrespeitado, pode parecer que ele está afirmando 

que não gostaria que fizessem ou dissessem coisas desagradáveis a ele, ou seja, que gostaria de 

ser respeitado como pessoa. No entanto, o que ele quer mesmo é ser obedecido de maneira 

submissa, ou seja, ser respeitado como patriarca. 

O último fator observado durante a ACD foi a representação dos atores sociais. Segundo 

Fairclough, a maneira como eles são representados no discurso é uma escolha (2004, p. 145), 

sendo que atores sociais são todos aqueles que participam ou são mencionados no discurso. 

Durante a análise, percebeu-se a preferência dos adultos, principalmente do conde Olaf, de se 

referir aos Baudelaire de maneira impessoal e classificatória, como quando os chama de órfãos, 

crianças e bebê. Muitas vezes também os chamam por pronomes, porém raramente o nome 

deles é usado. Isso é mais uma evidência de como os adolescentes e a criança não são vistos 

                                                           
19 No processo de tradução para dublagem, o tradutor dá preferência à maneira como a língua é falada em 

detrimento da gramática culta. Isso é feito para que o diálogo dos personagens soe mais natural e não cause 

estranhamento ao espectador. Dito isso, entende-se que seria mais gramaticalmente correto dizer “obedecer aos 

mais velhos”, porém se optou por manter aqui a citação original por fidelidade à obra analisada. 
20 “Textual synonymy refers to the way in which words are listed as equal attributes within a sentence and assume 

the same level of significance, regardless of how unrelated they may be in other discursive practices” 
21 Disponível em: https://dicionario.priberam.org/respeito. Acesso em: 13 out. 2019 

https://dicionario.priberam.org/respeito
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por esse adulto de maneira respeitosa, mas a partir de sua classe, sendo esta sua idade e sua 

orfandade. Enquanto isso, Olaf é chamado apenas de chefe pelo seu amigo Homem com Mãos 

de Gancho. 

 

4.1.3 A realidade 

 

Após a leitura dessa análise, pode-se perceber que um dos principais temas apresentados 

nessa cena é o uso da violência por parte do conde Olaf. Pensando nisso, pesquisaram-se dados 

e leis acerca da violência contra a criança e o adolescente.  

Referente a isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei nº 8.069, dispõe de 

mecanismos de proteção e defesa de pessoas nessas idades. O Art. 17, por exemplo, diz que “o 

direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança 

e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos 

valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais” (BRASIL, 1990). Além disso, o ECA 

também afirma que: 

 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 

a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor.  

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o 

uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, 

disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da 

família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-

los ou protegê-los. (BRASIL, 1990) 

 

Assim, se o caso dos Baudelaire ocorresse no Brasil de hoje, não seria de maneira alguma 

legal que o conde Olaf agredisse Sunny e Klaus fisicamente e nem que os membros da trupe 

não os ajudassem. Além disso, o próprio fato de o novo tutor dos adolescentes e da criança ter 

lhes dado inúmeras tarefas domésticas para realizar e, ademais, a própria maneira humilhante 

como ele os trata, podem ser considerados tratamentos cruéis ou degradantes, análogo ao 

trabalho infantil, tipificado como crime pela legislação brasileira. 

Vale salientar também que, de acordo com o Art. 1.637 do Código Civil brasileiro, lei nº 

10.406, o pai ou a mãe que abusar de sua autoridade pode ter seu poder familiar suspenso por 

um juiz ou pelo Ministério Público (BRASIL, 2002), ou seja, caso julgado, Olaf poderia perder 

a guarda dos Baudelaire, o que ele realmente acaba perdendo no episódio Mau Começo: 

Volume 2 devido a acontecimentos que serão discutidos em 4.2. 



46 
 

Também acerca desse assunto, segundo um relatório da UNICEF de novembro de 2017, 

“aproximadamente 300 milhões (3 em 4) crianças de 2 a 4 anos ao redor do mundo 

experienciam disciplina violenta de seus responsáveis de maneira frequente; 250 milhões (por 

volta de 6 em 10) são punidas por meios físicos22” (UNICEF, 2017, p. 19, tradução nossa). 

Outro dado alarmante é que “ao menos três de cada quatro crianças do mundo – 1.7 bilhões – 

experienciaram alguma forma de violência interpessoal no ano anterior, seja em países ricos ou 

pobres, no Norte ou no Sul23” (KNOW VIOLENCE IN CHILDHOOD, 2017, p. 17, tradução 

nossa). Além disso, o próprio relatório da UNICEF define o tapa no rosto como uma agressão 

física severa (2017, p. 20), ou seja, a agressão que Olaf realizou sobre Klaus é grave e deve ser 

levada a sério. 

Partindo da perspectiva global para a nacional, segundo o balanço anual de 2017 da 

Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, 58,9% das denúncias feitas pelo Disque 100 são 

sobre violências contra crianças e adolescentes, sendo 84.049 em 2017, 7.878 a mais que no 

ano anterior (MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, 2017, p. 9; 16). Dessas denúncias, 

a negligência, a violência psicológica e a violência física são as mais delatadas. 

 

4.2 O casamento 

 

O segundo recorte analisado, o recorte B, consiste nos minutos 49:10 a 52:15 do segundo 

episódio da primeira temporada, intitulado Mau Começo: Volume 2. Nessa cena, o principal 

tema abordado é o casamento infantil, pois o conde Olaf tenta se casar com Violet, de 14 anos, 

para tomar posse de sua herança.  

 

4.2.1 A cena 

 

Conde Olaf obrigou os Baudelaire a participarem de sua nova peça, O Maravilhoso 

Casamento, em que Violet interpretará a noiva e o conde, o noivo. O vilão também se aproveitou 

do sonho de ser atriz da Juíza Strauss e a convenceu a interpretar o papel da juíza que 

oficializará a união na peça. Desconfiados de que isso possa ser um plano maligno, os irmãos 

pesquisam sobre leis nupciais e descobrem que o Olaf pretende se casar com Violet legalmente, 

                                                           
22 “Close to 300 MILLION (3 in 4) children aged 2 to 4 worldwide experience violent discipline by their caregivers 

on a regular basis; 250 MILLION (around 6 in 10) are punished by physical means” 
23 “at least three out of every four of the world’s children – 1.7 billion – have experienced some form of 

interpersonal violence in a previous year, whether they are in rich countries or poor, in the global North or the 

global South” 
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não apenas figurativamente, o que faria com que ele tivesse direito sobre quaisquer bens da 

esposa, ou seja, da fortuna Baudelaire.  

Ao encontrarem a verdade, Violet e Klaus tentam fugir, porém descobrem que Sunny foi 

capturada pelo vilão e está presa numa gaiola no alto de uma torre e que, se tentarem acabar 

com o plano do conde, ele avisará seu capanga, o qual soltará a bebê, causando sua morte. 

Violet tenta salvar a irmã, mas também é capturada e, assim, os irmãos são coagidos a 

concordarem em participar do casamento e a não contarem a ninguém sobre o perigo que estão 

correndo, mas não sem antes pesquisarem uma saída. 

Figura 5 – O Casamento Maravilhoso se inicia 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Assim, o recorte se inicia quando a banda começa a tocar a marcha nupcial e Violet e 

Klaus saem dos bastidores em direção ao palco ao mesmo tempo que a Juíza Strauss, a qual 

apresenta nervosismo, enquanto o conde Olaf e as duas Mulheres de Rosto Branco já se 

encontram em frente à plateia. Quando os três entram, as Mulheres jogam pétalas de flores no 

ar e a juíza anda até sua posição no mesmo momento em que o conde Olaf faz uma mesura 

elaborada para Violet, a qual não corresponde, como apresentado na Figura 5 acima. O adulto 

então sinaliza com a cabeça para que ela se vire de frente para a juíza. Quando ela não obedece, 

ele puxa seu braço, forçando-a a se virar. Em seguida, ele sinaliza com a mão para que a banda 

pare de tocar e eles o obedecem repentinamente.  

A magistrada então se posiciona e se mantém em silêncio, até que o conde a pede para 

dizer sua fala. No entanto, ela está muito nervosa e demora um pouco para começar. Quando 

começa a falar, ela pergunta aos noivos se eles aceitam se casar e erra sua frase quando se 

direciona a Violet. Assim que a adolescente pega o documento o qual deve assinar, ela olha 

para o vilão, que mostra seu walkie talkie, lembrando-a de que Sunny está capturada. Depois, 

ela olha para Klaus, o qual acena que sim com a cabeça. Então, ela assina o papel com a mão 
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esquerda e diz que aceita se casar. 

Após isso, a Juíza finaliza sua fala, declarando-os conde e condessa. A banda começa a 

tocar uma música alegre e o conde Olaf tenta beijar Violet, mas ela vira o rosto. Aceitando a 

recusa, ele começa a dançar, direciona-se para a plateia e pede, novamente, que a banda pare 

de tocar. É quando ele anuncia ao público que não há necessidade de continuar com o 

espetáculo, pois seu objetivo de se casar literalmente com Violet já foi cumprido. As pessoas 

se indignam e o sr. Poe, o qual estava assistindo à peça, diz que Violet não tem idade para se 

casar, porém o conde diz que a lei local permite sim o casamento, visto que todos os requisitos 

legais foram cumpridos. 

Após o fim do recorte selecionado, a cena segue e vê-se que, no final das contas, o plano 

de Klaus e Violet deu certo: o fato de ela ter assinado o documento com a mão esquerda, sendo 

que ela é destra, faz com que sua assinatura e seu casamento sejam inválidos. No entanto, antes 

de ser preso, as luzes são desligadas e, após ameaçar Violet no escuro, o conde Olaf some, 

sendo que sua fuga da justiça se repetirá por muitos episódios durante a série. 

 

4.2.2 A análise 

 

Nesse recorte de cena, é possível encontrar os seguintes elementos de relações de poder: 

maneira injusta de lidar com diferenças, legitimação de poder, diálogo desigual, existência de 

um tribunal e interferência no corpo. Durante a análise crítica do discurso, feita com base no 

diálogo da cena, o qual está transcrito no apêndice B, foi observado que a estrutura social mais 

presente é o casamento, mas especificamente o casamento infantil. É claro que Violet é uma 

adolescente, pois possui 14 anos de idade. Mesmo assim, esse é o termo que deve ser utilizado, 

pois “um casamento, sendo formal ou informal, envolvendo uma menina ou um menino com 

idade inferior a 18 anos é internacionalmente conhecido como casamento infantil” (TAYLOR; 

LAURO; SEGUNDO et al., 2015, p. 9). 

Além disso, observou-se que a relação com a diferença nessa cena se dá de acordo com o 

cenário e) de Fairclough, como mostrado em 2.3, ou seja, há uma normalização das diferenças 

de poder, embora o cenário b), conflito e polêmica, também esteja presente. Isso é evidenciado 

pelo momento quando Violet diz “Aceito”. Ela tem consciência de sua situação e de sua posição 

desfavorável na relação de poder em questão, o que se pode notar por seu tom de voz e sua 

linguagem corporal acanhada, e aceita que não tem outra escolha a não ser seguir com o 

casamento, sendo sua única esperança o fato de que ter assinado o documento com a mão 
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esquerda anule a união, conforme ela e Klaus planejaram como ato de resistência. 

Figura 6 – Violet é coagida e incentivada a assinar  

  
 

   
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Isso pode ser percebido nas figuras acima, as quais mostram a sequência de planos que 

representam o período desde quando Violet recebe o documento o qual deve assinar para se 

casar, até o momento em que ela o assina. Na primeira imagem, a adolescente demonstra 

incerteza quanto ao que está prestes a fazer e olha para seu noivo para se assegurar de que 

realmente deve fazer isso. Como resposta, Olaf mostra seu walkie talkie, relembrando-a de que, 

se ela não se casar com ele, Sunny morrerá. Violet sabe que não tem outra opção, mas mesmo 

assim ela olha para Klaus, novamente em busca de certeza. Ele também parece tenso, porém 

acena que sim com a cabeça. Consciente de sua situação, a adolescente então assina o papel 

com semblante triste enquanto Olaf sorri de triunfo.  

Nesse recorte de cena, a legitimação de poder é realizada através da authorization, ou 

autorização, em dois momentos. No primeiro, por parte da Juíza Strauss, que diz: “Pelo poder 

investido em mim pela faculdade de direito, eu os declaro conde e condessa”. Aqui, ela faz uso 

de sua posição de autoridade para justificar sua ação de oficializar o casamento. Já no segundo 

momento, isso é feito por parte do conde Olaf, quando diz que seu casamento com Violet é 

legal, pois “a lei da terra claramente declara que a noiva deve dizer “eu aceito” e assinar um 

documento apropriado com suas próprias mãos e todos vocês, senhoras e senhores, são 

testemunhas”. Aqui, o vilão usa a Lei como justificativa para seu argumento de que ele tem o 

direito de se casar com uma adolescente.  

Certamente, a Lei é a regra maior que rege uma população e faz sentido confiar nela e em 
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seus representantes para se justificar. No entanto, as leis às vezes possuem brechas que podem 

as tornar nocivas às pessoas. No Brasil, por exemplo, até 2019, havia uma exceção no Art. 1.520 

do Código Civil, lei nº 10.406, a qual permitia que as pessoas se casassem antes de completarem 

16 anos de idade no caso de uma gravidez (BRASIL, 2002). São brechas como essa que fazem 

com que casamentos infantis sejam legalizados ao redor do mundo. 

Voltando à questão da legitimação, é interessante notar como a Juíza enuncia sua fala 

num tom agradável, parecendo até ainda um pouco nervosa por se apresentar numa peça de 

teatro pela primeira vez. Isso se dá pelo fato de essa personagem ser uma pessoa com boas 

intenções, buscando o melhor para os Baudelaire. Entretanto, ela possui uma postura bastante 

acrítica em relação às arbitrariedades do conde Olaf. Assim, ela é uma das personagens que 

compõem o grupo de adultos os quais, mesmo não intencionalmente, acabam causando mal aos 

irmãos. Neste caso, a magistrada se torna condescendente ao crime ao permitir um casamento 

infantil. Em contraste a isso, o tom usado por Olaf em sua fala de legitimação é uma 

representação clara do seu sentimento de triunfo. 

Neste momento, parece pertinente trazer o trecho de um diálogo presente em O Penúltimo 

Perigo: Volume 2. Nesse episódio da terceira temporada, há a cena de um tribunal em que Olaf 

é o réu. Assistindo ao julgamento, estão todos aqueles que passaram pela vida dos Baudelaire 

durante o enredo da série, os quais afirmam quererem ajudar os irmãos a se livrarem do vilão. 

É quando acontece a seguinte conversa entre o conde Olaf e a Violet: 

 

— Mas eu sempre fui sincero sobre meus desejos, órfãos. Vocês feridos ou mortos e 

sua fortuna nas minhas mãos, que eu quase nunca lavo. É mais do que o resto dessas 

pessoas pode dizer.  

— Elas estão aqui pra nos ajudar. 

— Ajudar vocês? Olhem ao redor! Eu vejo um banqueiro que se preocupa mais com 

uma promoção do que com três órfãos (...) E, presidindo todos eles, uma juíza tão 

cega que me deixou casar com você. Essas pessoas que vocês consideram decentes 

fizeram mais pra me ajudar do que meus próprios associados. (LEMONY SNICKET: 

DESVENTURAS EM SÉRIE) 

 

Essa cena não está dentro do objeto de análise deste subitem, porém é importante 

mencioná-la, pois evidencia como tantos adultos bem-intencionados foram tão medíocres, ou 

até inúteis, em suas tentativas de ajudar os Baudelaire, que acabaram causando o mesmo mal a 

eles quanto o próprio vilão da história. 

Voltando ao recorte B, nele se vê a presença de um diálogo desigual. Isso porque as pessoas 

com mais autoridade, o conde Olaf e a Juíza Strauss, são os que mais possuem falas, 7 e 5 

respectivamente, sendo que os outros personagens presentes possuem apenas 1 ou nenhuma. 
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Klaus, por exemplo, não diz uma palavra em todo esse tempo, embora use sua voz após o fim 

do recorte ao defender sua irmã utilizando seus conhecimentos sobre a legislação local.  

Na obra adaptada, entretanto, toda essa cena é contada sob o ponto de vista do adolescente. 

Uma razão para essa diferença pode ser o fato de que, num livro, é possível ler os pensamentos 

dos personagens, mas numa produção audiovisual, esses pensamentos precisam ser mostrados 

de alguma maneira. Assim, se não conseguimos ler a mente de Klaus e ele não se encontra em 

um momento em que pode se expressar, o vemos em silêncio. 

Além disso, é evidente o fato de que as pessoas não têm o direito de falar em turnos nem 

de usar suas falas para discutir assuntos diversos, o que é outro fator encontrado num diálogo 

desigual. É preciso entender, no entanto, que isso se deve ao fato de se tratar de uma situação 

de tribunal. De acordo com Foucault, um tribunal possui três características: um elemento 

terceiro, uma forma e uma decisão com poder executório (2007, p. 47). 

Figura 7 – O casamento como um tribunal 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Nesse contexto, a Figura 7 acima mostra como o tribunal se apresenta nessa cena no 

momento em que o elemento terceiro, representado pela Juíza Strauss, acaba de tomar a decisão 

com poder executório, a oficialização do casamento. Na imagem, vê-se também a presença de 

uma forma, com a magistrada ao centro, os noivos a sua frente e as Mulheres de Rosto Branco 

e Klaus aos lados, os quais, juntamente com a plateia, que não se pode ver nesse plano, 

funcionam como testemunhas.  

Uma situação formal como essa acaba funcionando como um certo tipo de ritual, em que 

são definidas quais qualificações as pessoas devem ter para poderem falar e quais são os gestos 

e signos que devem acompanhar o discurso (FOUCAULT, 2014, p. 37). Assim, faz sentido que 

nem todos possam falar durante o casamento, sendo isso claramente uma evidência de relação 

de poder, a qual é vertical e hierarquizada. 
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Durante o processo de análise crítica do discurso, percebeu-se também que essa ideia de 

que o adulto pode se casar com a adolescente é uma assumption, uma suposição pré-concebida, 

do tipo proposicional. Outras suposições desse tipo feitas pelos personagens são a de que se 

casar com Violet lhe dará direito sobre seu dinheiro, expressa pelo Olaf quando diz: “Meu 

casamento com Violet Baudelaire é perfeitamente legal e agora eu tenho o controle de toda a 

sua fortuna”, e a de que: “Violet é só uma criança, ela não tem idade pra se casar”, expressa 

pelo sr. Poe. É interessante notar como a trilha sonora se torna ameaçadora durante a fala de 

Olaf e se mantém assim durante a do sr. Poe, demonstrando o quanto Violet ainda está em 

perigo, mesmo quando este tenta defendê-la.  

Quanto a suposições pré-concebidas do tipo valor, há apenas uma: quando a plateia e a 

Juíza parecem acreditar que esse casamento não é algo bom ou desejável, o que se vê por suas 

reações de surpresa ao descobrirem que não se tratava apenas de uma peça de teatro. Esse 

assunto e as opiniões dos personagens também consistem nos temas dos discursos presentes na 

cena, porém vale comentar que essa justaposição nem sempre acontece. 

É interessante neste momento ver as representações dos atores sociais, que também se 

convergem com as relações de equivalência, ao menos no que se refere à Violet. Nesses pouco 

mais de 3 minutos, essa protagonista é chamada de mulher, de criança e de noiva, além ter sido 

referida por seu nome completo, condessa e legítima esposa. Existe, pois, um claro contraste, 

expresso pela própria linguagem utilizada pelos personagens, entre a idade de Violet e o papel 

que ela está sendo obrigada a cumprir.  

Se Desventuras em Série fosse uma obra decididamente de época e se passasse na Europa 

do século XVII, provavelmente esse casamento seria visto como normal pelos personagens e 

não haveria contraste, já que nesse período muitas moças se casavam na adolescência (ARIÈS, 

2017, p. 125). No entanto, essa é uma obra anacrônica, a qual não se assume como uma história 

que se passa em nenhuma época antiga especificamente, trazendo muitos elementos e assuntos 

referente à atualidade, sendo o século XIX o mais antigo referido na obra através de objetos e 

tecnologias.  

Nesse contexto, é compreensível que essa cena de casamento infantil choque tanto os 

espectadores da peça de teatro quanto os da série. No entanto, com ou sem choque, essa situação 

pode ser entendida como um caso característico de quando o poder interfere no corpo, não só 

referente a uma relação de poder entre adulto e adolescente, mas também entre homem e 

mulher. Isso porque, caso a união não tivesse sido anulada, Violet provavelmente teria sido 

submetida à dominação do marido e à condição da maternidade, como ocorre com tantas 
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adolescentes que se casam.  

 

4.2.3 A realidade 

 

Acerca do casamento, o Código Civil, lei nº 10.406, Art. 1.514, diz que realmente é 

necessária a presença de um juiz para oficializar a união (BRASIL, 2002), assim como ocorre 

em Desventuras em Série. Além disso, essa mesma lei permite que pessoas com menos de 18 

anos se casem, desde que tenham a autorização de seus responsáveis. No entanto, a idade 

mínima para o casamento é de 16 anos (BRASIL, 2002, Art. 1.517) e, como mencionado 

anteriormente, a partir de 2019, pessoas com menos de 16 anos de idade não podem se casar 

legalmente em nenhuma circunstância (BRASIL, 2002, Art. 1.520), sendo anulável uma união 

desse tipo (BRASIL, 2002, Art. 1.550).  

Ainda segundo o Código Civil, também não podem se casar “os ascendentes com os 

descendentes, seja o parentesco natural ou civil” (BRASIL, 2002, Art. 1.521). Assim, se essa 

cena ocorresse no Brasil atual, tanto a idade de Violet quanto o fato de Olaf ser seu tutor seriam 

impedimentos para o casamento legal entre eles. Além do mais, o Art. 1.522 desse mesmo 

código diz que o juiz é obrigado a declarar quaisquer oposições à união (BRASIL, 2002). Dessa 

maneira, a Juíza Strauss deveria ter ao menos avisado a todos de que não poderia oficializar a 

união legalmente e de que aquilo seria, realmente, apenas uma peça de teatro. Até porque, 

segundo o Art. 1525, é preciso não só a assinatura dos noivos para isso, mas também a entrega 

de uma série de documentos (BRASIL, 2002), os quais não foram apresentados na cena da obra. 

Mesmo com essas leis, a pesquisa “Ela Vai no Meu Barco” afirma que 

  

o Brasil ocupa o quarto lugar no mundo em números absolutos de mulheres casadas 

até a idade de 15 anos, com 877 mil mulheres com idades entre 20 e 24 anos que se 

casaram até os 15 anos (11%). O Brasil é também o quarto país em números absolutos 

de meninas casadas com idade inferior a 18: cerca de 3 milhões de mulheres com 

idades entre 20 e 24 anos casaram antes de 18 anos (36% do total de mulheres casadas 

nessa mesma faixa etária) (TAYLOR; LAURO; SEGUNDO et al., 2015, p. 9). 

 

De acordo com essa pesquisa, as meninas são as mais afetadas pelos casamentos infantis 

que, na América Latina, são majoritariamente informais e consensuais (TAYLOR; LAURO; 

SEGUNDO et al. 2015, p. 9), o que faz com que seja mais difícil para o Estado protegê-las 

apenas com leis. É preciso entender que esses casamentos muitas vezes acontecem pela falta de 

oportunidades que essas garotas possuem, as quais se casam em busca de uma melhor condição 

financeira, e também por causa de uma gravidez indesejada (TAYLOR; LAURO; SEGUNDO 
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et al., 2015, p. 11, 80).  

A gravidez precoce, aliás, quando não é a causa, é a principal consequência do casamento 

infantil, o que pode resultar em diversos problemas de saúde tanto à moça quanto ao bebê 

(TAYLOR; LAURO; SEGUNDO et al., 2015, p. 12). Por isso, diz-se que o casamento é um 

meio de o poder interferir no corpo. 

 

4.3 A fuga 

 

O terceiro recorte analisado, o recorte C, está presente no sexto episódio da primeira 

temporada, intitulado O Lago das Sanguessugas: Volume 2, nos minutos 47:13 a 50:00. Aqui, 

o principal tema abordado é a fuga exercida pelos adolescentes e a criança, pois se percebe 

neles uma descrença já muito forte no sistema de adoção e no homem que o representa, o sr. 

Poe, além de um grande interesse em buscar a verdade sobre a vida secreta que seus pais 

levavam. 

 

4.3.1 A cena 

 

Os Baudelaire estão vivendo sob a guarda de tia Josephine, uma viúva muito medrosa que 

mora numa casa de madeira no alto de uma colina ao lado do Lago Lacrimoso. No dia em que 

recebe os irmãos, ela vai à feira, onde conhece e se apaixona (na verdade, é manipulada) por 

um homem com uma perna de pau chamado capitão Fraude. Ela então o leva para casa para 

conhecer os adolescentes e a criança, que imediatamente o reconhecem: é o conde Olaf sob um 

disfarce. Eles a avisam sobre isso, porém ela não acredita neles e sai com o tal capitão mesmo 

assim. 

Entretanto, no meio do encontro, conde Olaf se revela para ela e a obriga a escrever um 

testamento dizendo que ela gostaria de deixar os Baudelaire sob a guarda dele, pois ele pretende 

matá-la. Ela o obedece por medo, porém deixa uma mensagem em código secreto no bilhete. 

Depois disso, ela volta para casa, finge ter se jogado da janela e foge para uma gruta do outro 

lado do Lago.  

Após a aparente morte da tia Josephine, o sr. Poe vai à cidade para averiguar a situação. 

Tendo conhecimento do bilhete que a senhora deixou, ele começa o processo burocrático para 

passar a guarda dos irmãos para o capitão Fraude durante um almoço. No entanto, com a ajuda 

de um garçom, os Baudelaire escapam do restaurante e voltam para casa com o objetivo de 
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descobrirem o que realmente aconteceu com sua tutora, pois não acreditam que ela tenha 

realmente cometido suicídio. Eles então se dedicam e conseguem decodificar a mensagem do 

bilhete, porém um furacão, que estava se aproximando, finalmente chega e destrói a residência. 

Antes de a casa despencar da colina, entretanto, Klaus agarra uma foto que caiu do cofre na 

qual estão seus pais e alguns outros adultos em frente a uma serraria.  

Após se salvarem, os irmãos vão em busca de sua tutora. Contudo, por causa do furacão, 

a loja de aluguel de barcos está fechada. Ainda assim, eles precisam encontrar a tia Josephine 

com urgência, portanto decidem roubar um barco e atravessam o Lago no meio da tempestade. 

Quando chegam à gruta e encontram sua tutora, entretanto, ela não quer ajudá-los a não serem 

adotados pelo vilão. Eles então conversam com ela por um tempo e acabam a convencendo a 

voltar ao cais com eles. No entanto, durante a travessia do Lago, seu barco é vorazmente atacado 

por sanguessugas e começa a afundar. Eles pedem socorro, porém o único barco que vem ajudá-

los é o do conde Olaf. Ele os salva, porém joga tia Josephine na água não muito depois, a 

matando. Após o assassinato, ele leva os Baudelaire de volta ao cais. 

Figura 8 – Baudelaire chegam ao cais  

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Assim, o recorte se inicia quando eles chegam ao cais Dâmocles, como pode ser visto na 

Figura 8 acima, onde encontram o sr. Poe, que dá uma broca nos Baudelaire por terem mentido 

para ele, jogado a casa da tia Josephine no Lago e roubado um barco. Devido a essas ações, ele 

diz que não se surpreenderia se o capitão Fraude não quisesse mais ser tutor deles e o homem 

responde ainda ter interesse em adotá-los. Klaus então tenta avisar ao sr. Poe de que o capitão 

Fraude é, na verdade, o conde Olaf sob um disfarce, porém ele, muito desrespeitosamente, não 

acredita. Assim, Sunny rói a perna de pau do tal capitão, o que obriga o banqueiro a reconhecer 

sua verdadeira identidade.  

À vista disso, conde Olaf tenta manter sua mentira para ainda ter o direito à guarda dos 
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irmãos, o que lhe daria uma chance de colocar as mãos em sua fortuna, mas agora o sr. Poe não 

tem como negar que os Baudelaire estavam certos. Enquanto os dois discutem, no entanto, os 

adolescentes e a criança percebem na rua uma camionete com a logo da Serraria Alto-Astral, a 

mesma da foto de seus pais, e imediatamente decidem subir em sua carroceria, fugindo do vilão 

e do banqueiro que não cessa de decepcioná-los. Quando este finalmente percebe que eles 

sumiram, ele se vira e começa a gritar por eles, e o conde Olaf e sua trupe usam esse momento 

como oportunidade para fugirem também, antes que o sr. Poe chame a polícia para prendê-los. 

 

4.3.2 A análise 

 

O diálogo desse recorte de cena está transcrito no apêndice C. Nele, reconhecem-se os 

seguintes elementos de relações de poder: maneira injusta de lidar com diferenças, resistência, 

diálogo desigual e legitimação. Além disso, há nessa cena a presença de uma estrutura social 

representada pela Lei, mais especificamente, lei sobre adoção, exercida de modo cego pelo sr. 

Poe, o que causa uma descrença na sua capacidade de ajudar os adolescentes e a criança, 

culminando na fuga destes. 

Percebe-se também nessa cena um tema bastante recorrente ao longo da série: adultos não 

acreditando na palavra dos Baudelaire, mesmo sendo claro que eles estejam certos. Isso é um 

exemplo de rejeição, que é quando o discurso de uma certa classe de pessoas é ignorado e 

excluído, considerado como algo que não tem verdade nem importância (FOUCAULT, 2014, 

p.10). Aqui, isso se dá principalmente por uma noção muito inocente da infância, neste caso 

por parte do sr. Poe, demonstrado em sua seguinte fala: “Até uma criança pode ver que a perna 

de pau era falsa!”. Nessa frase, pode-se notar como ele desvaloriza a infância, porém não por 

desprezá-la como o vilão, mas por ver essa fase da vida com uma inocência exacerbada, 

acreditando que as crianças (e os adolescentes) não devem ser levados a sério, pois não são tão 

atentas quanto os adultos, por exemplo. Isso é perceptível não só pela fala do personagem, mas 

também pelo tom de voz irritado com que a enuncia, como se estivesse declarando uma 

obviedade. 

Isso também é evidência de que a relação com a diferença nessa cena se dá conforme o 

cenário b) de Fairclough, ou seja, “acentuação da diferença, conflito, polêmica, dificuldade 

acerca dos significados, normas, poder” (2004, p. 42), pois o sr. Poe enfatiza a diferença entre 

ele, o adulto, e os Baudelaire, quem ele chama de crianças. Além disso, há nessa fala a presença 

de uma suposição pré-concebida do tipo proposicional, pois esse personagem parte da crença 
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de que adultos são mais capazes de notar algo que crianças.  

Outras duas suposições desse tipo demonstradas por esse personagem são: se uma casa é 

derrubada colina abaixo, com certeza os adolescentes e a criança que moravam nela causaram 

isso; e a palavra de uma criança não tem o mesmo valor quanto a de um adulto, o que denota o 

“adultocentrismo” presente na série. A primeira consta em sua fala: “O que eu devo fazer com 

vocês? Disseram que iriam pra casa descansar, mas em vez disso, roubaram um barco e jogaram 

a casa da Josephine montanha abaixo!”, enunciada em tom de bronca, como quando um pai 

pretende punir um filho por ter feito algo que não permitiu. Aqui, ele aparenta não ter pensado 

em outra possibilidade para a destruição da casa senão a ação dos Baudelaire, já que eles têm 

demonstrado comportamento indisciplinado, nem pensado na possibilidade da existência de um 

motivo razoável para tal comportamento. Isso acontece porque ele já parte do segundo 

pressuposto, o de que a acusação deles sobre o capitão Fraude ser o conde Olaf disfarçado não 

é séria, sendo isso visto em sua fala: “Eu não posso, em nome da Administração de Multas, 

aceitar a palavra de uma única criança!”, também dita em tom de raiva, como uma bronca. 

Há mais uma suposição desse tipo, realizada pelo conde Olaf, o qual acredita que um bebê 

não entra na contagem de crianças: “Na verdade, são apenas dois. O bebê não conta”. Como 

explicado em 2.1, a Sunny, na verdade, é a única criança entre os Baudelaire, pois Violet e 

Klaus são adolescentes. Além disso, mesmo sendo tão jovem, ela é uma pessoa bastante 

consciente do mundo ao seu redor, tanto que, logo após o conde dizer isso, ela prova seu valor 

ao desmascará-lo. Assim, claramente ela deve ser “contada”. Vale comentar aqui que, de modo 

curioso, essa frase enunciada pelo vilão é quase a mesma dita pelo dramaturgo Molière no 

século XVII: “A pequena não conta” (ARIÈS, 2017, p. 22), sendo essa outra evidência da 

“infantofobia” presente em Olaf. 

Esse desinteresse pela Sunny é uma característica muito mais da série do que da história 

em si, pois no livro adaptado, o autor dá grande foco a ela, usando uma grande quantidade de 

palavras para comparar a criança a Alexandre, o grande, antigo rei da Macedônia e importante 

figura histórica. Além disso, quando Lemony Snicket descreve o que Violet e Klaus estão 

fazendo ou pensando, ele sempre garante incluir Sunny. Enquanto isso, na adaptação, a bebê 

muitas vezes não está dentro do mesmo plano que os irmãos e fala muito pouco. Assim, sua 

ação de roer a perna falsa do vilão é importante, pois é uma das poucas ocasiões no episódio 

em que ela aparece com mais destaque e também configura uma ação de resistência contra a 

passividade que esperam dela. 

É interessante também observar como a linguagem cinematográfica representa esse 



58 
 

momento de glória da personagem. A trilha sonora, a qual estava tensa um instante antes 

durante a fala do conde Olaf, se torna alegre e divertida, acentuando o contraste entre o adulto 

vilão e a bebê heroína. Então Sunny, interpretada pela atriz Presley Smith, pula do colo de sua 

irmã para o chão e, quando a vemos novamente, ela é uma imagem desenvolvida por efeitos 

especiais que rói a perna de pau com seus dentes afiados. Após isso, vemos Sunny de novo 

sendo interpretada pela atriz, sentada no chão e rindo orgulhosa de seu feito. Tudo isso pode 

ser observado nas imagens a seguir, as quais apresentam essa sequência de planos. 

Figura 9 – Sunny pula do colo de Violet, rói a perna de pau de Olaf e sorri 

  
 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Nesse contexto, cabe aqui a crítica da escritora Fanny Abramovich, a qual se irrita com 

personagens crianças que são “pequenos anões a dizer adultezas, a discursar sobre o que nunca 

vivenciaram... absolutamente irritantes pelo nada que têm de infantis...” (1983 apud WENZEL; 

BATISTA, 2006, p. 34). Assim, percebe-se que Sunny não se parece com um bebê do mundo 

real, o que pode ser visto como algo considerado negativo quando se trata de representação de 

crianças.  

No entanto, exageros fantasiosos à parte, as habilidades acima do normal, tanto de Sunny 

quanto de Klaus e Violet, podem ser questionadas não apenas como algo irreal, mas talvez 

como a representação de criança e adolescentes superdotados. Isso porque se considera 

superdotado “aquele indivíduo que, quando comparado à população geral, apresenta uma 

habilidade significativamente superior em alguma área da atividade e do conhecimento 

humanos” (ALENCAR, 2001 apud VIRGOLIM, 2007, p. 34). Dessa maneira, a alta habilidade 

de Violet para a mecânica, a de Klaus para a leitura e a de Sunny para morder e, mais tarde, 
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para cozinhar, fazem com que eles possam ser reconhecidos como superdotados.  

Voltando às suposições pré-concebidas, há ainda mais uma, desta vez do tipo valor, 

demonstrada pelos próprios Baudelaire: é melhor fugir para uma serraria do que ficar sob os 

cuidados legais do sr. Poe. Cabe aqui dizer que essa cena é bem diferente na obra adaptada. Em 

primeiro lugar, lá o sr. Poe demonstra alívio ao ver os irmãos a salvo, pois ficou preocupado 

quando viu a casa da Josephine destruída pelo furacão, e não se importa com o fato de eles 

terem roubado um barco. Além disso, no livro, os Baudelaire são bastante insistentes em voltar 

ao lago para tentarem salvar sua tia, pois acreditam que ela ainda possa estar viva, além de se 

esforçarem para fazer o sr. Poe os ouvir diversas vezes. Na adaptação, eles não têm a mesma 

persistência, pois já tentaram alertar o banqueiro sobre o vilão no começo do episódio. Assim, 

nessa cena, eles já acreditam que não podem mais confiar na ajuda dele. 

Essa diferença entre as obras pode ser devido a uma consequência da escolha dos 

produtores da série de abordarem o assunto da sociedade secreta, CSC, desde o primeiro 

episódio, enquanto nos livros, ouve-se falar sobre isso apenas a partir do quinto volume. Dessa 

maneira, na adaptação, os irmãos conseguem uma foto antiga de seus pais em frente a uma 

serraria, apresentada na Figura 10 a seguir, ou seja, encontram uma pista sobre a vida antiga 

deles logo cedo, na primeira temporada, o que acaba funcionando como uma alternativa ao sr. 

Poe. Isso visto que, na série, eles já não confiam mais na capacidade dele de ajudá-los, 

demonstrado pela fala de Klaus “Você nunca escuta”, o que os motiva a explorar essa outra 

opção a que tiveram acesso. Enquanto isso, no livro adaptado, essa foto não existe. Assim, os 

Baudelaire não possuem outro caminho a seguir senão serem obrigados a continuarem 

dependendo do banqueiro, portanto, lá a fuga não acontece. 

Figura 10 – Foto com os pais dos Baudelaire em frente à serraria 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Essa distinção entre os acontecimentos nas duas obras pode ter sido decidida para dar 



60 
 

mais dinamicidade à produção audiovisual ao promover mais atitude aos personagens na série. 

Vale ressaltar aqui que, embora esse seja o caso nessa cena, ao longo da coleção dos livros 

adaptados, os irmãos Baudelaire enfrentam diversas adversidades e se mostram bastante 

resilientes, assim como na adaptação. Isso não é incomum em livros desse tipo. Segundo 

Azevedo, 

 

A literatura de potencial recepção leitora infantil tem, desde sempre, sublinhado o 

valor e a importância das crianças enquanto protagonistas capazes de liderar e de 

resolver, com sucesso, os mais diversos e inusitados empreendimentos com que se 

vêem confrontadas, mesmo quando os seus oponentes são adultos dotados de um 

poder simbólico ou de uma força sobrenatural. (2010, p. 22) 

 

Essa resiliência perante as adversidades pode ser vista inclusive como uma travessia por 

um rito de iniciação. Isso porque a iniciação é “a passagem, por intermédio de uma morte ou 

uma ressurreição simbólicas, da necedade e da imaturidade à idade espiritual do adulto” 

(ELIADE, 1983 apud ARAÚJO; ARAÚJO, 2010, p. 60), sendo a idade adulta vista, nesse 

cenário, como a entrada para a sociedade, e “tem como objetivo transmitir aquilo que se passou 

no Tempo primordial” (ARAÚJO; ARAÚJO, 2010, p. 62). No contexto desse episódio, a morte 

e a ressurreição se referem ao fato de os adolescentes e a criança quase terem morrido no Lago 

Lacrimoso devido ao furacão e, principalmente, às sanguessugas. Além disso, o próprio Lago, 

um espaço aquático, é um elemento presente em diversas mitologias como um lugar de 

“transmutações diversas” (MACEDO, 2010, p. 94). Quanto ao Tempo primordial, em 

Desventuras em Série isso se refere ao tempo anterior não só à morte dos pais dos Baudelaire, 

mas também ao nascimento dos irmãos.  

Dessa maneira, pode-se concluir que todo o período da vida dos adolescentes e da criança 

representado durante o enredo da série é um rito de iniciação. Eles começam muito jovens e, 

até certo ponto, ingênuos, passam por desafios e situações de quase morte e ressurreição 

simbólicas e terminam, no último episódio da última temporada, mais velhos (embora ainda 

jovens) e mais sábios, possuindo conhecimento sobre o Tempo primordial. Nesse contexto, vê-

se a cena analisada neste subitem como um momento essencial dentro desse processo, pois é 

quando eles passam por sua primeira grande transformação: a decisão de não ficarem à mercê 

do sr. Poe e irem atrás das respostas sobre a vida antiga de seus pais. 

Essa objeção ao segredo de CSC, o qual seus pais guardaram durante toda a vida, 

representada pela busca pela verdade, é o que Foucault classificaria como luta, resistência 

(FOUCAULT, 2013, p. 277), tema principal da cena analisada. Essa oposição ao poder dos 

adultos sobre os adolescentes e a criança é um tipo de luta contemporânea, assim como a 
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oposição homem/mulher, pai/filho, psiquiatra/doente mental etc. Outras qualidades desse tipo 

de luta são: antiautoritária; transversal (pois não é limitada por fronteiras regionais); imediata 

(porque objetiva um inimigo próximo, não um grande adversário, e porque querem resolver 

uma questão momentânea, sem pensar no futuro); questiona a condição do indivíduo; e busca 

responder à pergunta “quem somos nós?” (FOUCAULT, 2013, p. 277-278).  

É importante dizer que “a resistência ao poder não é a antítese do poder, não é o outro do 

poder, mas é o outro numa relação de poder” (MEIRELES, 2007, p. 25). Assim, a resistência 

não é o oposto do poder, mas uma consequência natural de relações de poder. Mesmo assim, 

ela pode ser vista como uma quebra de convenções, já que “estruturas dominantes estabilizam 

convenções e as naturalizam, isto é, os efeitos de poder e ideologia na produção de significado 

são obscurecidos e adquirem formas estáveis e naturais: eles são tomados como dados24” 

(WODAK, 2006, p. 3, tradução nossa). 

Outro elemento de relações de poder presente nesse recorte de cena é o diálogo desigual. 

No curso desses menos de 3 minutos, há um total de 24 falas, sendo 7 do conde Olaf, 6 do sr. 

Poe, 4 da Violet, 4 do Klaus, 3 do Homem com Mãos de Gancho e nenhuma dos outros 

personagens, incluindo Sunny. Assim, os adultos dominam a conversa, não deixando muito 

espaço para os adolescentes e a criança se expressarem verbalmente e, como mencionado 

anteriormente, quando estes falam, aqueles não os ouvem com respeito. Nesse contexto, é 

interessante perceber a camaradagem entre Violet e Klaus, que complementam as falas um do 

outro, estabelecendo-os como um conjunto unido, ao mesmo tempo em que isola sua irmã 

Sunny. 

Assim, percebeu-se durante a análise, que a criança é excluída do discurso, assim como 

as Mulheres de Rosto Branco, o Homem Careca e Capanga de Gênero Indeterminado, os quais 

estão presentes visualmente na cena, mas suspendidos do diálogo. Esse tipo de exclusão, 

segundo Fairclough, é do tipo supression, ou supressão, que é quando os atores sociais não 

estão no texto de forma alguma (2004, p. 145). Além desse, há outro tipo, o backgrounding, 

que é quando alguém é mencionado num texto, mas não participa dele (2004, p. 145). No caso 

desta cena, isso acontece quando o sr. Poe, o conde Olaf e o Klaus mencionam a falecida 

Josephine.  

Além desse, há ainda mais um elemento de relações de poder presente no discurso dessa 

cena: a legitimação, neste caso, feita através da autorização. Isso acontece quando o sr. Poe diz 

                                                           
24 “dominant structures stabilize conventions and naturalize them, that is, the effects of power and ideology in the 

production of meaning are obscured and acquire stable and natural forms: they are taken as ‘given’” 
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não poder aceitar a palavra de uma criança em nome da Administração de Multas, que é o 

departamento do banco onde ele trabalha. Aqui, portanto, ele justifica sua incapacidade de 

acreditar em Klaus com base em sua posição de autoridade como representante de uma 

instituição, o que, segundo o adulto, anula a palavra do adolescente.  

Essa opinião do sr. Poe de que não se pode aceitar a palavra de uma única criança é 

também um dos discursos presentes no diálogo. Outros temas são: se o comportamento dos 

Baudelaire é passível de uma pessoa não querer mais adotá-los (sr. Poe acha que sim, conde 

Olaf pensa ser possível); se o capitão Fraude é o conde Olaf disfarçado (Klaus diz que sim, mas, 

como mencionado anteriormente, o sr. Poe não acredita até ter uma prova concreta); se o bebê 

conta (conde Olaf acha que não, sr. Poe concorda e os Baudelaire discordam); se a perna de pau 

era falsa (sr. Poe diz que sim, conde Olaf mente que não); se uma criança pode ver que a perna 

de pau era falsa (sr. Poe diz que sim e os Baudelaire concordam); se o conde Olaf havia visto a 

tatuagem antes (conde Olaf mente que não, mas sr. Poe diz que sim); se o nome do homem é 

capitão Fraude (conde Olaf mente que sim, mas sr. Poe discorda); e se os Baudelaire vão ficar 

sobre a guarda do conde Olaf (conde Olaf diz que sim, mas o sr. Poe discorda). 

A maioria desses discursos estão presentes na discussão final da cena entre o sr. Poe e o 

conde Olaf, a qual acontece em segundo plano enquanto a linguagem cinematográfica da cena 

faz o espectador prestar mais atenção à fuga dos irmãos na carroceria da camionete. Assim, 

estão presentes, mas não possuem tanta importância. Mesmo assim, é interessante mencioná-

los para que se tenha conhecimento sobre como os Baudelaire acabam ficando de lado nessa 

cena. 

 

4.3.3 A realidade 

 

O tema principal dessa cena é o fato de os Baudelaire terem fugido, o que se configura 

como um ato de resistência. Assim, foram procurados dados da vida real sobre esse assunto. 

Segundo Faleiros, um dos motivos mais frequentes para a fuga é a agressão física e/ou sexual 

que a criança ou o adolescente sofre dentro de casa (1997, p. 39). Assim, no contexto de 

Desventuras em Série, lembrando que Olaf cometeu agressão física contra Sunny e Klaus na 

primeira cena analisada e tentou se casar com Violet na segunda, faz sentido os irmãos quererem 

fugir dele e de quem os colocou sob seus cuidados. É claro que eles são órfãos e, após o furacão 

e a morte de Josephine, não têm mais casa, portanto sua fuga não é, tecnicamente, da família 

ou de casa. Mesmo assim, fugir do sr. Poe, a pessoa encarregada de cuidar deles legalmente, 
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pode ser visto como uma ação equivalente. 

Além disso, de acordo com a pesquisa Ending Violence in Childhood (Acabando com a 

Violência na Infância),  

 

estudos sobre violência infantil e relatórios da mídia costumam apresentar as crianças 

como vítimas indefesas. No entanto, os relatos das crianças sobre suas respostas à 

violência revelam uma imagem mais complexa. Enquanto alguns podem procurar 

ajuda, outros podem ficar sem opção a não ser fugir ou usar a violência para se 

defender25 (KNOW VIOLENCE IN CHILDHOOD, 2017, p. 7, tradução nossa). 

 

Assim, é preciso entender que as crianças costumam ter noções de justiça (KNOW 

VIOLENCE IN CHILDHOOD, 2017, p. 22), assim como os Baudelaire tiveram quando 

denunciaram a agressão do Olaf contra Klaus para o sr. Poe no começo do episódio Mau 

Começo: Volume 2 e quando decidiram fugir, não sendo vítimas passivas. Dessa maneira, elas 

podem procurar alternativas para a violência que sofrem e podem chegar à conclusão de que 

devem fugir. 

No Brasil, a fuga se torna um desaparecimento quando a família abre queixa na polícia. 

Assim, “cerca de 80% desses B.O. de desaparecimento são fugas de casa” (FIGARO-GARCIA, 

2017, p. 46). No entanto, muitas dessas crianças e adolescentes não rompem o vínculo com a 

família de maneira definitiva e voltam para casa. Isso porque, muitas vezes, na percepção da 

pessoa que fugiu, há outros conflitos mais graves que a própria violência física, os quais devem 

ser levados em consideração (FIGARO-GARCIA, 2017, p. 49).  

No caso dos Baudelaire, após os eventos que ocorrem na serraria, o sr. Poe os encontra e 

toma de volta sua função de procurar um lugar para eles morarem. Por terem passado por 

dificuldades tremendas por lá, incluindo hipnose e trabalho infantil perigoso e análogo à 

escravidão, os irmãos não recusam a ajuda do banqueiro, mesmo que não tenham mudado de 

ideia quanto a não confiar nele plenamente, até porque agora não possuem outra opção. 

 

4.4 A escola 

 

O quarto recorte analisado, o recorte D, está nos minutos 13:31 a 14:50 do primeiro 

episódio da segunda temporada, Inferno no Colégio Interno: Volume 1. Nele, o principal tema 

consiste no poder exercido pelo representante de uma instituição escolar sobre seus alunos, 

                                                           
25 “Studies of childhood violence and media reports often position children as helpless victims. However, 

children’s accounts of their responses to violence reveal a more complex picture. While some might seek help, 

others may be left with no option but to run away or use violence to defend themselves” 
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além de sugerir trabalho infantil. Vale comentar que aqui o espectador conhece alguns 

personagens novos, mais especificamente o vice-diretor Nero e os trigêmeos Isadora e Duncan 

Quagmire, como mencionados em 3.1. Assim, esta cena é representativa de que a relação de 

poder entre adultos, crianças e adolescentes em Desventuras em Série não envolve apenas os 

Baudelaire e os já conhecidos conde Olaf e sr. Poe, mas também outras pessoas, sendo presente, 

pois, em toda a rede social da série. 

 

4.4.1 A cena 

 

Após mais de um ano de espera até o lançamento da segunda temporada, vê-se que os 

atores mirins cresceram notavelmente. No final da temporada anterior, os Baudelaire foram 

levados pelo sr. Poe para a Escola Preparatória Prufrock. Depois de aguardarem sentados num 

banco por muito tempo, os irmãos são levados para um tour pela escola, o que os faz chegar 

atrasados para sua reunião com o vice-diretor Nero em seu bagunçado escritório. 

Nessa reunião, mostrada na Figura 11 abaixo, os Baudelaire são informados de que 

Prufrock possui um dormitório maravilhoso. No entanto, as regras da escola não permitem que 

órfãos morem nele, portanto eles terão que dormir num pequeno barraco de lata, a menos que 

outro grupo de órfãos chegue à escola. Nesse caso, o novo grupo vai para o barraco e eles, para 

o armário de vassouras. 

Figura 11 – Reunião entre os Baudelaire e o vice-diretor Nero 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Nesse cenário, o trecho recortado se inicia quando Violet questiona Nero sobre por que 

ele não muda as regras para que todos possam morar no dormitório e ele responde que não faz 

isso simplesmente porque não quer. Assim, ele se senta numa poltrona e explica outra regra da 

instituição, a qual consiste em não ser permitido aos alunos se atrasarem para as aulas, sob a 

punição de serem forçados a comer com as mãos amarradas nas costas. Após essa explicação, 
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o vice-diretor então lhes atribui suas salas: Violet estudará na sala 1, Klaus na 2 e Sunny não 

vai estudar, mas sim trabalhar como a secretária administrativa de Nero.  

E assim ele os enxota de seu escritório para que possa ensaiar violino. Entretanto, antes 

de praticar muito, ele é interrompido por uma batida em sua porta. Impacientemente, ele a abre 

e encontra Isadora e Duncan Quagmire. Isadora pergunta se ele queria os ver e Duncan enfatiza 

que estão esperando há muito tempo. Nero então os manda entrar na sala e o trecho termina 

com ele perguntando aos dois trigêmeos se eles gostariam de ir para o armário de vassouras. 

 

4.4.2 A análise 

 

Nesse recorte de cena, cujo diálogo está transcrito no apêndice D, estão presentes as 

características de relações de poder: maneira injusta de lidar com as diferenças e diálogo 

desigual, além de elementos de poder disciplinar. Ademais, percebe-se a presença de um tema 

recorrente ao longo de toda a série, o qual consiste em adultos dando ordens aos adolescentes e 

à criança, como ocorre no recorte A. Quanto à estrutura social, prevalece a instituição escolar, 

cujo representante faz uso de regras exageradas para humilhar os estudantes.  

Nesse contexto, vê-se representado o cenário b) no que se refere à maneira como os 

participantes do discurso lidam com as diferenças, ou seja, há na cena uma acentuação dessa 

diferença, culminando em conflito e polêmica (FAIRCLOUGH, 2004, p. 42), como 

apresentado em 2.3. Isso pode ser percebido na seguinte fala de Nero: “Por que não muda as 

regras pra todo mundo morar no dormitório? Eu não quero” em resposta ao questionamento de 

Violet. Aqui, ele repete a frase da adolescente em tom de escárnio, demonstrando desrespeito 

por ela e por seu pedido de justiça, o qual configura um ato de resistência, antes de se recusar a 

lhe dar uma explicação razoável. Vale comentar que, nesse momento, a câmera se movimenta 

verticalmente e o espectador observa o vice-diretor por baixo, num leve plano contra-plongée 

apresentado na Figura 12 abaixo, o que enfatiza a posição de autoridade do personagem. 

Figura 12 – Plano contra-plongée de Nero 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 
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A palavra plongée significa mergulho em francês, sendo contra-plongée o oposto, um 

contra mergulho. Esse é um recurso bastante usado por cineastas para demonstrar a relação de 

poder entre personagens. Assim, o plano chamado plongée acontece quando a câmera é 

posicionada acima do ator e inclinada para baixo como num movimento de mergulho. Nesse 

caso, o personagem retratado aparece pequeno, fraco e indefeso. Já o contra-plongée é feito 

quando a câmera é posicionada abaixo do ator e virada para cima, como se levantasse de um 

mergulho, o que faz o personagem parecer mais alto, forte e poderoso. 

Além disso, pode-se notar também o cenário e), pois há um certo consenso e normalização 

dessa diferença de poder (FAIRCLOUGH, 2004, p. 42). Isso pode ser visto quando Nero diz 

“Klaus vai ficar com a senhora Bass na sala 2, que é fácil de lembrar se pensar que 2 é o número 

que pais que vocês perderam”, ao que Klaus responde “Obrigado, eu vou lembrar”. Aqui o 

adolescente demonstra ter percebido sua posição de desvantagem nessa relação de poder e 

decide não resistir, ao menos por enquanto, provavelmente com a intenção de não causar 

problemas. Assim, não se percebe nesse diálogo uma tentativa de legitimação de poder, mas 

através dessas falas, vê-se a clara existência de uma forte hierarquia, a qual não se permite 

questionar ou modificar. 

É pertinente, no entanto, mencionar que essa frase enunciada pelo vice-diretor não é a 

mesma dita pelo personagem no idioma original. Em inglês, ele conta a Klaus que é fácil 

lembrar o número de sua sala se ele pensar em Tu B’Shevat, equivalente judeu ao Dia da 

Árvore. Essa alteração provavelmente foi feita pois, em inglês, o número 2 e a sílaba Tu 

possuem a mesma pronúncia, o que se perde em português. Além disso, essa menção à cultura 

judaica seguramente existe porque Daniel Handler, autor dos livros adaptados e um dos 

produtores executivos da série, é judeu. 

Sobre isso, numa entrevista de 2007, publicada por Ross Bishton no site da revista 

Moment26, Handler disse que sua escrita e seus livros possuem muita influência da cultura 

judaica. Quando perguntado se os Baudelaire são judeus, ele respondeu afirmativamente, e 

quando questionado sobre de que maneira ter crescido judeu o influenciou como escritor, ele 

disse achar que sua família possui uma certa sensibilidade, a qual provavelmente aparece em 

sua escrita, pois há muita culpa em Desventuras em Série (BISHTON, 2017). Além disso, 

acerca da influência judaica nesses livros, ele conta que “há algo de naturalmente judeu em 

sofrimento interminável27” (BISHTON, 2017, tradução nossa). Como se pode notar, o humor 

                                                           
26 Disponível em: https://momentmag.com/jewish-secrets-lemony-snicket/. Acesso em: 22 out. 2019 
27 “there is something naturally Jewish about unending misery” 

https://momentmag.com/jewish-secrets-lemony-snicket/
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sombrio do autor, presente em suas obras, também se apresenta em entrevistas. 

Além disso, Handler também mencionou ter escolhido os nomes dos personagens por 

motivos interessantes: Baudelaire por gostar do poeta francês Charles Baudelaire, Violet por 

ser um nome britânico, Klaus por ser alemão, Sunny por ser americano e Olaf por ser 

escandinavo (BISHTON, 2017). Essa delicadeza na escolha dos nomes é perceptível também 

ao observar os personagens coadjuvantes, como Nero. Esse é o nome de um antigo imperador 

romano, famoso por sua tirania e narcisismo, traços presentes também na personalidade do vice-

diretor, o que é um exemplo do uso que o autor faz da intertextualidade em suas obras.  

Sobre esse personagem, durante a análise do discurso, foram observadas as relações de 

equivalência presentes na linguagem usada no diálogo e percebeu-se que há quatro, todas 

expressadas por Nero. Para ele, Sunny é como um bebê, ele próprio é como um gênio e Isadora 

e Duncan são como crianças e também como órfãos. Bom, a primeira e a última relações de 

semelhança estão corretas. No entanto, a segunda e a terceira são equivocadas. Primeiramente, 

Isadora e Duncan não são crianças. Não se sabe ao certo suas idades, mas o site do fã clube de 

Desventuras em Série, Lemony Snicket Wiki28, diz que os trigêmeos são mais novos que Violet, 

porém mais velhos que Klaus, o que os faz ter por volta de 13 anos de idade, sendo 

considerados, pois, adolescentes.  

Quanto ao fato de Nero se chamar de gênio, pesquisadores da atualidade aconselham que 

essa palavra seja destinada apenas àqueles que contribuíram para a humanidade de maneira 

original e grandiosa em algum momento do tempo (VIRGOLIM, 2007, p. 27). Assim, ele não 

pode ser considerado um gênio, visto que não deu contribuições originais ou de grande valor à 

humanidade, como o fizeram Leonardo da Vinci e Steve Jobs, por exemplo. Pelo contrário, 

quando o espectador o ouve tocar Primavera de Vivaldi em seu violino, percebe-se sua falta de 

originalidade e até mesmo de talento. 

Vale relembrar aqui o que foi comentado em 2.4 acerca da adaptação de histórias de um 

modo de engajamento para outro. Na obra adaptada, o narrador precisa descrever como é a 

experiência de ouvir o vice-diretor Nero tocando violino, enquanto na série, o espectador não 

precisa fazer uso de sua imaginação, pois pode ter essa desagradável experiência ele próprio, 

mesmo que, felizmente, por pouco tempo. 

Além das relações de equivalência, também foram observadas as representações dos 

atores sociais. Percebeu-se, durante a análise, que Sunny foi novamente excluída, suprimida do 

discurso, assim como na cena discursada em 4.3. Além desse caso, há outro tipo de exclusão 

                                                           
28 Disponível em: https://snicket.fandom.com/wiki/Isadora_Quagmire. Acesso em: 21 out. 2019 

https://snicket.fandom.com/wiki/Isadora_Quagmire
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presente, porém do tipo backgrounding, expressa quando Nero menciona o sr. Poe e os 

professores sr. Remora e sra. Bass, os quais não estão presentes no discurso nem na cena. 

Ademais, Nero se refere aos irmãos Baudelaire e Quagmire de maneira impessoal e 

classificatória, os chamando de órfãos e crianças. No entanto, é preciso apontar que ele também 

faz uso de pronomes e dos nomes de Violet, Klaus e Sunny durante suas falas. 

Mesmo assim, identifica-se nessa cena, assim como nas outras analisadas anteriormente, 

o fato de esse diálogo ser bastante desigual. Isso porque, de todas as 9 falas, 4 são de Nero, 2 

de Violet, 1 de Klaus, 1 da Isadora, 1 do Duncan e nenhuma de Sunny. Contando que, nesse 

pouco mais de um minuto, é dito um total de 183 palavras e que 148 delas são enunciadas por 

Nero, nota-se que ele domina mais de 80% da conversa. Assim, os outros personagens não 

podem falar em turnos equivalentes nem usar suas falas para agir de maneiras variadas ou 

expressar suas opiniões sobre o que foi dito, visto, por exemplo, que Nero zomba de Violet 

quando ela fala, além de tê-los expulsado da sala antes de poderem questionar sua decisão de 

contratar Sunny para trabalhar.  

Nessa cena existem também algumas suposições pré-concebidas pelos personagens. Do 

tipo proposicional, Violet acredita que Nero pode mudar as regras e que, como ela e o irmão 

vão estudar, Sunny também será uma estudante. Outras desse tipo, feitas pelo vice-diretor, são 

a de que ele pode cobrar seus alunos a seguirem regras humilhantes, de que um bebê poderia 

realizar o trabalho de uma assistente e de que ele não precisaria pagá-la por seu trabalho, 

demonstrado em sua fala: “Sempre quis uma assistente administrativa, mas nunca tivemos 

orçamento pra isso. Agora eu tenho a Sunny”, expressada enquanto a trilha sonora se apresenta 

em tom ameaçador, denotando o perigo por que a criança está passando. 

Há também algumas suposições de valor, três expressas por Nero e uma por Duncan. As 

de Nero se referem a ele acreditar ser ruim baterem na porta dele, pois acredita que ele é um 

gênio e, por isso, não deve ser interrompido enquanto ensaia. Além disso, ele parece acreditar 

ser ruim se atrasar para as aulas, já que os castigos para isso são tão severos, e também aparenta 

ver as crianças como irritantes. Esta pode ser percebida em sua fala: “O que é agora? Crianças!”, 

expressa em tom de raiva quando batem em sua porta. 

É pertinente observar que essa cena é um pouco diferente na obra adaptada. Lá, Nero é 

ainda mais duro com os Baudelaire, pois explica mais regras humilhantes, como não ser 

permitido que crianças entrem no prédio administrativo, sob a pena de ter que comer sem 

talheres. Por isso, ele diz que Sunny sempre terá que comer com as mãos, já que trabalhará 

nesse prédio todos os dias. Ademais, no livro, quando Violet pergunta qual é a sala de sua irmã, 
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o vice-diretor responde que ela não estudará, pois Prufrock é uma escola séria, não um jardim 

de infância, e a criança se manifesta incrédula. Enquanto isso, na série, ele dá a desculpa de que 

não há espaço na escola para um bebê e ela permanece em silêncio, apenas exteriorizando uma 

expressão facial chateada, demonstrada na Figura 13 a seguir. Assim, nota-se a obra adaptada, 

novamente, mais sombria que a adaptação. 

Figura 13 – Sunny Chateada 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Esse assunto sobre as regras escolares consiste no único tema de discurso presente nessa 

cena. Violet acredita que Nero pode mudá-las e ele não discorda, apenas não acata seu pedido. 

Além disso, o vice-diretor parece acreditar que essas regras são justas, porém Violet e Klaus 

discordam, o que pode ser percebido pela sua linguagem corporal e expressão facial, 

apresentadas na Figura 14 a seguir. Esse ato de discordar pode não parecer muito, mas 

demonstra como eles se recusam a naturalizar essa relação de poder.  

Figura 14 – Violet e Klaus não concordam com as regras 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Vale lembrar que, a partir da segunda metade do século XVII, a idade inicial de entrada 

na escola começou a aumentar. Segundo Ariès, “o sentimento mais comumente expresso para 

justificar a necessidade de retardar a entrada para o colégio era a fraqueza, “a imbecilidade”, ou 
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a incapacidade dos pequeninos” (2017, p. 114). No entanto, como comentado em 2.2, hoje a 

idade escolar é bem mais baixa que nessa época e esse desprezo pela infância é também bastante 

datado. Além disso, desde o século XVIII, a necessidade de humilhar a infância, principalmente 

através de castigos escolares, diminuiu muito (ARIÈS, 2017, p. 118).  

Mesmo assim,  

 

a disciplina se faz presente no contexto escolar de um modo ainda bastante explícito, 

funcionando pelo princípio da individualização que visa à segmentação dos 

indivíduos para descrevê-los e controlá-los em suas ações, estabelecendo o lugar de 

cada um e o momento em que cada coisa pode ou não pode ser realizada. 

(MEIRELES, 2007, p. 22) 

 

Dessa maneira, percebe-se nessa cena a presença de elementos de poder disciplinar. 

Como mencionado em 2.3, esse tipo de poder é comum em instituições escolares e em Prufrock 

isso não é diferente. Isso visto que, segundo Foucault, “todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes 

que eles trazem consigo” (2014, p. 41).  

Nessa escola há, primeiramente, uma rígida organização do espaço, tanto no que se refere 

às salas onde cada estudante será ensinado, as quais possuem cadeiras enfileiradas, quanto ao 

dormitório e à Barraca dos Órfãos, onde os Baudelaire têm que morar. Essa separação entre os 

irmãos e as outras pessoas que frequentam a escola configura-se, inclusive, em um tipo de 

isolamento, embora não aconteça devido ao fato de serem adolescentes e criança.  

Ademais, nota-se também que há um controle do tempo, pois há um horário rígido para 

as aulas, por exemplo, além de uma produção de saber, pois os alunos aprendem as matérias 

que os professores lhes ensinam, sejam quais forem, e de um controle de condutas sobre como 

os estudantes realizam suas atividades. Este não se encontra dentro do recorte de cena, mas no 

episódio em questão e no seguinte, vê-se o vice-diretor e os professores exigindo que os alunos 

façam as tarefas de uma maneira pré-determinada. Para Bujes, esses “saberes ou disciplinas 

estão implicados em produzir os mesmos sujeitos que esmeram em descrever” (2000, p. 30), 

ou seja, através dessa disciplina, a instituição escolar produz os indivíduos maquinais que 

desejam para a sociedade. 

Vale lembrar que Foucault comenta que esse tipo de poder é igualmente comum em 

prisões. Assim, Gilles Deleuze comenta em Microfísica do Poder que “não são apenas os 

prisioneiros que são tratados como crianças, mas as crianças como prisioneiras. As crianças 

sofrem uma infantilização que não é delas. Nesse sentido, é verdade que as escolas se parecem 

um pouco com as prisões” (FOUCAULT, 2007, p. 73). Dessa maneira, pode-se dizer que os 
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alunos da Escola Prufrock vivem de maneira análoga a prisões, embora não estejam lá para 

pagar por algum crime, e sim para serem ensinadas. 

 

4.4.3 A realidade 

 

Após a leitura da análise dessa cena, pode-se perceber que seu tema principal é a relação 

de poder entre uma instituição escolar, representada pelo vice-diretor adulto, e a criança e os 

adolescentes Baudelaire e Quagmire. Além disso, encontra-se presente também o tema do 

trabalho infantil, refletido na fala de Nero quando este sugere que Sunny trabalhará como sua 

assistente administrativa ao invés de estudar. Assim, foram pesquisados dados e leis acerca 

desses dois assuntos. 

Quanto ao primeiro, o Art. 53 do ECA, lei nº 8.069, afirma que “A criança e o adolescente 

têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”, sendo-lhes assegurado, entre outros, o 

“direito de ser respeitado por seus educadores” (BRASIL, 1990). Ademais, o Art. 232 do 

mesmo estatuto diz que “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou 

vigilância a vexame ou a constrangimento” é crime sob a pena de “detenção de seis meses a 

dois anos” (BRASIL, 1990).  

Aliás, a Constituição Federal de 1988, declara, em seu Art. 5º, que 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...)III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;  

(...)V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem;  

(...)X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação (BRASIL, 1988) 

 

Isso significa que, caso a Escola Prufrock existisse no Brasil contemporâneo, as ações do 

vice-diretor Nero seriam não somente desrespeitosas, como também ilegais e inconstitucionais, 

tanto no que se refere à maneira como trata seus alunos quanto à separação que realiza em seu 

colégio entre os estudantes órfãos e os que não o são. 

Já acerca do assunto do trabalho infantil, a Constituição Federal afirma, em seu Art. 7º, 

que é proibido pessoas de até dezoito anos realizarem trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

além de ser proibido qualquer trabalho a pessoas de até dezesseis anos de idade, salvo em 
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condição de aprendiz, o que pode ser realizado a partir dos quatorze anos (BRASIL, 1988). 

Ademais, a Declaração dos Direitos da Criança29, adotada pelas Nações Unidas em 1959, 

declara, em seu princípio 9, que 

 

A criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 

exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma. Não será permitido 

à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de nenhuma forma será 

levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que 

lhe prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em seu desenvolvimento físico, 

mental ou moral (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA, 1959). 
 

Dessa forma, de maneira alguma Nero poderia contratar Sunny para trabalhar. Mesmo 

assim, dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que, em 2016, havia 152 

milhões de crianças trabalhando ao redor do mundo, a maior parte entre as idades de 5 a 11 

anos, sendo que 73 milhões delas realizavam trabalhos perigosos (2017, p. 5). No que se refere 

ao continente americano, havia nesse mesmo ano, 11 milhões de meninos e meninas vítimas de 

trabalho infantil, o que consiste em pouco mais 5% de todas as crianças das Américas 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2017, p. 12; 28). Já quanto ao 

Brasil, o censo do IBGE30 mostra que, em 2010, 3.406.514 de pessoas entre 10 e 17 anos de 

idade se encontravam nessa situação. No entanto, embora esse seja um número preocupante, 

parece estar diminuído, pois, em 2000, eram 3.935.495 de pessoas (BRASIL, 2010), o que 

significa uma queda de, aproximadamente, 13% em 10 anos (de 2000 a 2010). 

 

4.5 O julgamento 

 

O quinto e último trecho de cena analisado, o recorte E, consiste nos minutos 05:40 a 8:14 

do episódio A Cidade Sinistra dos Corvos: Volume 2, da segunda temporada da série. Aqui, o 

principal tema encontrado refere-se ao tribunal como uma instituição representada por adultos 

e anciãos, a qual exerce seu poder sobre os Baudelaire. Assim como na cena anterior, esta 

apresenta alguns personagens novos, como os membros do Conselho dos Anciãos Jemma, 

Anabelle e Sam, o faz-tudo Hector e o cidadão da cidade sr. Lesko. Além disso, esta é a primeira 

cena apresentada neste trabalho em que aparece Esmé, a vilã e nova namorada de Olaf. Além 

disso aqui o diálogo é o que possui mais atores sociais entre todos os recortes analisados. 

                                                           
29 Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-

crianca.html. Acesso em: 23 out. 2019 
30 Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/apps/trabalhoinfantil/outros/graficos.html. Acesso em: 23 out. 

2019 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html
https://censo2010.ibge.gov.br/apps/trabalhoinfantil/outros/graficos.html
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4.5.1 A cena 

 

Quando o sr. Poe sugeriu para os Baudelaire que eles fossem morar na Cidade Sinistra 

dos Corvídeos, ou CSC, eles concordaram imediatamente, pois acreditavam que lá 

encontrariam Isadora e Duncan Quagmire, os quais foram sequestrados pelo conde Olaf, sua 

trupe e sua nova namorada Esmé. A razão de acreditarem nisso é o fato de terem descoberto 

que a sigla CSC possui alguma importância, embora ainda não compreendam que esse é o nome 

de uma organização secreta e que a cidade ser chamada assim é apenas uma coincidência. 

Antes que pudessem salvar seus amigos, no entanto, eles se deparam com: Esmé, a qual 

está disfarçada como a nova chefe de polícia da cidade, a italiana Luciana; conde Olaf, 

disfarçado como um detetive maneiro chamado Dupin; e também Jacques Snicket, irmão de 

Lemony Snicket, membro da organização CSC e homem que os Baudelaire acabam de 

conhecer.  

Os dois primeiros foram à cidade com a intenção, como sempre, de sequestrar os irmãos 

em busca de roubar sua fortuna, resultando, pois, em um tipo peculiar de perseguição: os 

adolescentes e a criança foram a CSC por acharem que Olaf e Esmé estariam lá e estes, por sua 

vez, foram à cidade por acharem que é onde os Baudelaire estariam. Já Snicket chegou lá ao 

seguir o carro do conde com a pretensão de salvar os Quagmire e prender o vilão. 

Entretanto, esse plano fracassa e se inverte. O conde captura Jacques e mente para toda a 

cidade que ele, detetive Dupin, prendeu o infame Olaf de quem os Baudelaire falaram, ou seja, 

ele diz a todos que Jacques é o conde Olaf. Todos os habitantes de CSC se alegram com a 

notícia, exceto os irmãos, os quais desesperadamente tentam avisar aos adultos de que o vilão 

não é o homem que foi preso, e sim o detetive. No entanto, como sempre, ninguém os ouve. 

Assim, Jacques é levado para o tribunal do Conselho dos Anciãos e condenado à morte na 

fogueira, o que ocorrerá na manhã seguinte. Nessa situação, ele pede aos Baudelaire que o 

ajudem a fugir da cadeia durante a noite para salvar sua vida. 

Os irmãos decidem ajudá-lo e passam a noite no celeiro secreto de Hector, o qual é cheio 

de objetos proibidos pelas regras da cidade, construindo um aparelho que possa quebrar a 

parede da cela de Snicket pelo lado de fora, a qual sabem onde fica por terem lido a planta baixa 

da cadeia. No entanto, durante a noite, Olaf mata Jacques e, na manhã seguinte, ele anuncia 

para todos que o conde foi assassinado. 

Fingir a própria morte é uma maneira bastante útil de um vilão conseguir fugir das 

consequências de seus crimes, afinal, não se pode prender alguém que está morto. E isso se 
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torna ainda mais útil quando Olaf, disfarçado de detetive Dupin, acusa os Baudelaire de o terem 

assassinado, como visto na Figura 15 abaixo, utilizando como evidência a planta baixa da cadeia 

que adquiriram e o dispositivo mecânico ilegal que construíram para tentar resgatar Jacques. 

Figura 15 – Olaf disfarçado de detetive, ao lado de Esmé, acusa os Baudelaire 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Nesse contexto, o trecho recortado se inicia durante a reunião de emergência da cidade 

para discutir sobre o ocorrido, logo após as acusações do tal detetive. Os adolescentes, já 

bastante irritados, tentam se defender desesperadamente. Até que o suposto Dupin diz que eles 

não são os assassinos, e sim cúmplices, e acusa Sunny de ter cometido o assassinato em si. 

Violet tenta defender sua irmã, mas Esmé, ou policial Luciana, e o Conselho dos Anciãos pedem 

aos Baudelaire que expliquem seu álibi.  

Essa é uma pergunta delicada, já que passaram a noite no celeiro secreto de Hector. 

Mesmo assim, os adolescentes afirmam que, durante o assassinato, estavam na casa do faz-

tudo. Eles pedem que Hector confirme e ele quase desmaia de medo diante das autoridades, 

porém acaba ratificando o álibi deles, o que quase lhe causa problemas e, no final das contas, 

não ajuda os acusados.  

Assim, o julgamento termina sob a decisão dos anciãos de que os Baudelaire são mesmo 

assassinos. A tal nova chefe de polícia então sugere queimá-los na fogueira, ao que a população 

da cidade responde com entusiasmo. Sr. Poe, que acompanhou todo o julgamento, tenta 

defender a criança e os adolescentes da pena de morte, porém o sr. Lesko, um cidadão da cidade, 

está impaciente e quer queimá-los imediatamente. Os anciãos interferem e decidem realizar a 

execução mais tarde, depois do jantar. Então, o falso detetive tenta levar os acusados para a 

cadeia, onde devem ficar até o momento do suplício, porém eles resistem e o trecho termina 

quando Olaf chama Esmé e ela ameaça os Baudelaire com seu cassetete. 
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4.5.2 A análise 

 

Nesse recorte de cena, cujo diálogo está transcrito no apêndice E, encontram-se os 

seguintes elementos de relações de poder: maneira injusta de lidar com diferenças, a existência 

de um tribunal, conforme foi discursado em 2.3, isolamento, diálogo desigual e legitimação de 

poder. Aqui, o evento social se refere ao julgamento de um assassinato, o que é possível pela 

presença da estrutura social, justamente, do tribunal.  

Além disso, encontram-se presentes três temas recorrentes ao longo da série, que 

consistem em Olaf e Esmé ameaçando os Baudelaire, no sr. Poe acreditando que os irmãos não 

conhecem a definição de alguma palavra, mesmo que sempre tenham demonstrado diversas 

vezes possuírem um vocabulário extraordinário, e em adultos não acreditando no que os mais 

novos dizem. Este último pode ser entendido, inclusive, como um ato de rejeição, listado por 

Foucault como um dos procedimentos de exclusão de discurso (2014, p. 10). 

De modo distinto das outras cenas analisadas, nesta a principal maneira com que os 

personagens lidam com as diferenças se constitui no cenário d) de Fairclough, ou seja, “uma 

separação da diferença, um foco na comunalidade, solidariedade31” (2004, p. 42, tradução 

nossa). Isso pode ser reconhecido na fala de Esmé: “Acabou o julgamento. Vamos queimá-los 

na fogueira!”, seguida de gritos de comemoração da população de CSC. Essa é a mesma 

sentença dada a Jacques anteriormente, o que demonstra que o tratamento dado aos Baudelaire 

é indistinto do adulto.  

É pertinente trazer aqui a definição da palavra equidade. De acordo com o Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, ela significa “respeito à igualdade de direito de cada um, que 

independe da lei positiva, mas de um sentimento do que se considera justo, tendo em vista as 

causas e as intenções” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1183). Assim, é preciso entender que 

nem sempre é bom tratar as pessoas sem levar suas diferenças em consideração. Por exemplo, 

educar uma criança com altas habilidades/superdotação da mesma maneira que as outras não é 

justo, pois pode fazer com que seu potencial seja desperdiçado (VIRGOLIM, 2007, p. 19), 

causando-lhe frustrações. À vista disso, seria melhor levar em conta o fato de que os Baudelaire 

não são adultos, entendendo, pois, que não devem ser julgados como tal, até porque, durante 

toda a cena, eles não são respeitados da mesma maneira que os mais velhos. 

Vale comentar que essa situação se apresenta de maneira um pouco diferente na obra 

adaptada. Lá, o sr. Poe não está presente para defendê-los e, apesar de diversas falas se 

                                                           
31 “a bracketing of difference, a focus on commonality, solidarity” 
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apresentarem em ambas as obras, muitas são enunciadas por personagens diferentes. Outra 

diferença é que os Baudelaire não planejavam tirar Jacques da cadeia, e sim convencer a 

população da cidade de que ele era inocente, além de, nos livros, Hector não os ajudar. Assim, 

a adaptação se mostra menos sombria (e frustrante) e exibe os irmãos e o faz-tudo com mais 

atitude, embora na obra adaptada, os adolescentes e a criança sejam mais afrontosos em suas 

falas. 

Nessa cena analisada, há também a existência de um tribunal. Entende-se isso, pois, para 

Foucault, esse tipo de estrutura social possui três características: um elemento terceiro, uma 

forma e uma decisão com poder executório (2007, p. 47), como j. Aqui, o elemento terceiro é 

representado pelo Conselho dos Anciãos e a decisão, pela sentença dada aos Baudelaire, que 

teria sido cumprida caso eles não tivessem conseguido se salvar mais tarde no episódio.  

Quanto à forma, ela consiste na própria maneira como as pessoas estão dispostas. Toda a 

população da cidade se encontra no centro da praça. Os anciãos estão de um lado, elevados por 

uma pequena escada na frente de uma grande porta e vestindo trajes específicos para sua função. 

Já o “detetive” e a “chefe de polícia” estão do outro, também posicionados acima dos cidadãos, 

por estarem sobre uma fonte, e também utilizando trajes que denotam suas posições de 

autoridade. Enquanto isso, os Baudelaire e o sr. Poe se encontram ao lado dessa mesma fonte, 

como que próximos do “promotor” que os acusa. Isso pode ser visto na sequência de imagens 

a seguir, a qual consiste nos planos da cena em que essa forma é apresentada: 

Figura 16 – A forma do Tribunal 

  
 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Foucault também afirma que o tribunal lhe “parece ser um lugar de infiltração da 
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ideologia do sistema penal na prática popular” (2007, p. 51). Para esse filósofo, o sistema penal 

é um meio usado pela burguesia para isolar pessoas que são consideradas perigosas para a 

manutenção do status quo, o que pode ser feito principalmente através do exército, da 

colonização ou da prisão (FOUCAULT, 2007, p. 50-52). Dessa maneira, é possível ver essa 

cena de Desventuras em Série como uma forma de os adultos isolarem os Baudelaire para a 

prisão, e mais tarde, para a morte, embora seja importante salientar que o causador disso aqui 

não é a burguesia, e sim o conde Olaf. 

Além disso, entende-se o tribunal como uma instituição injusta, pois, para Foucault, “a 

justiça popular reconhece na instância judiciária um aparelho de Estado representante do poder 

público e instrumento de poder” (2007, p. 43). Para mais, por ser uma situação ritualizada, 

devido a cada pessoa ter seu lugar e ser preciso seguir certas imposições para poder falar, 

percebe-se nele uma rarefação do discurso (FOUCAULT, 2014, p. 35). Visto isso, o julgamento 

é um momento em que a verticalidade do poder é bastante evidenciada. 

Esse discurso também é controlado quando se leva em consideração a noção de doutrina. 

Numa cidade pequena como CSC, os cidadãos costumam desconfiar de qualquer pessoa que 

venha de fora, ainda mais se fazem parte de um grupo social o qual já não valorizam, como 

crianças e adolescentes. Assim, “a doutrina liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e 

lhes proíbe, consequentemente, todos os outros” (FOUCAULT, 2014, p. 41). 

Esse governo do discurso pode ser percebido também ao se observar a própria estrutura 

do diálogo desigual. De todas as 43 falas, 31 são ditas por adultos e 12 pelos adolescentes 

(Sunny não fala nesta cena). Contando-se as palavras, foram enunciadas um total de 379, das 

quais apenas 68 foram ditas pelos Baudelaire, o que significa que os adultos dominam 82% da 

conversa. Assim, os irmãos possuem poucos turnos de fala e não se expressam o suficiente 

durante eles. Para mais, todo o julgamento durou, no total, apenas 5 minutos e 32 segundos, 

contando desde o minuto 2:21 do episódio, quando a reunião se inicia, até 7:53, quando os 

anciãos definem a sentença. Dessa maneira, pode-se ver que os Baudelaire não tiveram tempo 

nem oportunidade suficiente para se defenderem devidamente, ainda mais contando que não 

possuem a defesa apropriada de um advogado, sendo, pois, esse julgamento bastante injusto. 

É possível notar também um desrespeito pelos adolescentes e pela criança ao se observar 

a representação dos atores sociais no discurso. Em primeiro lugar, Sunny encontra-se, mais uma 

vez, suprimida. Em segundo, das 22 vezes em que os personagens se referem aos Baudelaire, 

seja conjunta ou individualmente, 12 são de maneira impessoal ou classificatória, chamando-

os de órfãos, bebê, crianças, essas crianças, esses dois, esses monstrinhos e assassinos, além de 
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irmã irada e pessoas. Das outras 10 vezes, em apenas 2 são usados seus nomes (Sunny 

Baudelaire e Baudelaires), sendo o restante referente ao uso de pronomes e de papel gramatical, 

quando Violet chama Sunny de nossa irmã. 

Ademais, percebe-se na cena analisada a presença de suposições pré-concebidas. Do tipo 

valor, há apenas uma, expressa quando conde Olaf diz: “Tentando puxar um amigo inocente 

pra sua sujeira? Pegou pesado, pesadão”, demonstrando que ele acredita ser ruim o fato de os 

Baudelaire fazerem o Hector testemunhar. Já do tipo proposicional, há seis: ninguém parece ter 

interesse em contestar a capacidade de um bebê de morder alguém até a morte; ninguém da 

cidade questiona a autoridade de Dupin e de Luciana (Olaf e Esmé), acreditando desde o 

princípio em suas qualidades profissionais de detetive e chefe de polícia; ninguém estranha o 

fato de os Baudelaire serem julgados sem a defesa de uma advogado; sr. Poe acredita que não 

se pode queimar crianças; e os anciãos pensam que civilizados não podem queimar pessoas a 

qualquer hora, mas que é apropriado fazer isso em horário previamente determinado. 

Referente ao fato de todos confiarem em Dupin e Luciana, percebe-se que sua posição de 

poder lhes é dada por serem considerados especialistas. Com isso, vê-se que nem tudo pode ser 

dito por todos, “porém a figura do especialista é aquela que possui de certa maneira a “verdade” 

e, por conseguinte o direito de dizer” (DEBERT apud MALHEIROS JUNIOR; FREITAS, 

2011, p. 9). Sendo assim, a palavra dos supostos detetive e chefe de polícia possuem mais valor 

do que a dos Baudelaire. 

Além disso, é pertinente comentar aqui, assim como foi feito em 4.3.2, que o sr. Poe 

possui uma visão bastante inocente da infância. No entanto, é preciso entender que ele não é 

um vilão na obra. Ele é a causa de muitos problemas na vida dos irmãos não por crueldade, mas 

por incompetência, por ser incapaz de ver os Baudelaire como as pessoas extremamente 

maduras e habilidosas que são. Por vê-los com uma infantilidade que não é deles, ele não os 

ouve, não os leva a sério. 

No entanto, esse conhecimento de que há uma distinção entre eles e os adultos, o que 

serviu para causar problemas em situações em que a acentuação da diferença culmina em 

conflito, funciona aqui como uma tentativa de ajuda aos adolescentes e à criança, pois nesta 

cena, a diferença é ignorada. Assim, o espectador o assiste partir do pressuposto de que os 

Baudelaire não conhecem o significado de uma palavra, mas também o vê questionar Olaf sobre 

a acusação de que Sunny é uma assassina e os defender da sugestão de Esmé de queimá-los na 

fogueira (“Esperem um minuto, nós estamos falando de crianças!”). Além disso, vê-se que Poe 

se mantém perto dos irmãos durante todo o julgamento, segurando Violet e Klaus de maneira 
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protetora por um período e demonstrando expressão facial semelhante a eles quando Olaf diz 

que os levará para a cadeia e quando Esmé os ameaça com o cassetete. Isso pode ser visto na 

imagem a seguir, a qual mostra um leve plano plongée do sr. Poe abraçando os Baudelaire. Esse 

plano, como mencionado anteriormente, os faz parecer pequenos e demonstra sua impotência 

perante a ameaça de Esmé.  

Figura 17 – Sr. Poe abraça os Baudelaire quando Esmé os ameaça 

 
Fonte: Lemony Snicket: Desventuras em Série 

 

Mesmo assim, vale mencionar que sua função no enredo não se altera. Sua principal 

característica de personalidade é o fato de ser apaixonado por burocracia. Por causa disso, ele 

acaba por decidir seguir as regras de CSC e respeitar a decisão do Conselho, portanto não tenta 

tirar os irmãos da cadeia após o julgamento. Dessa maneira, os adolescentes e a criança, mais 

uma vez, precisam se salvar sozinhos, além de ainda terem que encontrar e salvar seus amigos 

Quagmire, os quais foram sequestrados. 

Quanto aos discursos presentes nessa cena, há 4: se os Baudelaire são assassinos (conde 

Olaf diz que Violet e Klaus são apenas cúmplices, Baudelaire dizem que não são e os anciãos 

e a população de CSC acredita que sejam); se Sunny é assassina (conde Olaf diz que sim, Violet 

discorda e argumenta contra); qual é o álibi dos Baudelaire (os irmãos dizem que passaram a 

noite na casa do Hector e ele confirma); e se a cidade deve queimar os Baudelaire (sr. Poe acha 

que não, população da cidade acha que sim e os anciãos dizem que concordam, porém não 

agora). 

Por fim, também foram encontrados, no trecho recortado, tentativas de legitimação de 

poder de três tipos: autorização, quando o argumento utilizado se refere a costumes, leis e 

autoridade; racionalização, em que o argumento compete à utilidade de certa ação 

institucionalizada; e moral, quando o argumento diz respeito a sistemas de valores 

(FAIRCLOUGH, 2004, p. 98). 
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A tentativa de legitimação do tipo autorização se encontra na seguinte fala da anciã 

Anabelle: “Então de onde vieram esses itens, Hector? Deu materiais ilegais para essas crianças, 

violando as regras de CSC?”, seguida por Violet defendendo o faz-tudo e Olaf acusando-a de 

tentar incriminar um inocente. Aqui, Anabelle utiliza as regras da cidade como argumento para 

a posterior condenação dos Baudelaire. 

A do tipo racionalização está presente na fala dessa mesma personagem: “Ouvimos o 

suficiente, a evidência é clara”, sucedida pela anciã Jemma tristemente afirmando que adotaram 

assassinos. Aqui, Anabelle destaca a evidência como razão para a sentença dos irmãos. No 

entanto, como mencionado anteriormente, todo o julgamento foi injusto e, ao observá-lo com 

atenção, pode-se notar que a evidência não é tão clara e, com certeza, não deveria ser suficiente 

para a condenação.  

Já a do tipo moral se apresenta na fala do ancião Sam: “CSC não pode mais ser tutora de 

órfãos tão terríveis”. Aqui, Sam faz uso de um valor moral para justificar a renegação dos 

Baudelaire, o que culmina na decisão de executá-los. Vale comentar que todos esses 

argumentos estão presentes dentro de apenas seis falas consecutivas, o que é mais um indício 

da rapidez inadequada do julgamento. Mesmo assim, pode-se questionar que talvez essa rapidez 

se deva ao fato de toda a série ser contada por um autor, Lemony Snicket, o que pode fazer com 

que os acontecimentos sejam mostrados de maneira distinta da realidade. 

 

4.5.3 A realidade 

 

Como já foi mencionado, o principal tema dessa cena é a existência de um tribunal e o 

julgamento dos Baudelaire. Assim, foram pesquisadas leis sobre o sistema penal, mais 

especificamente no que se refere a crianças e adolescentes.  

Em primeiro lugar, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que 

 

Artigo III Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo IX Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo X Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 

audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus 

direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Artigo XI 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser 

presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 

lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 

necessárias à sua defesa (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 1948) 

 

Além disso, o Art 5º da Constituição Federal declara que não deve haver pena de morte 
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no Brasil, exceto em caso de guerra declarada (BRASIL, 1988). Assim, o julgamento a que os 

Baudelaire foram submetidos fere os direitos humanos e a sentença dada aos irmãos seria ilegal 

no território brasileiro contemporâneo, independentemente de sua idade. 

Já quanto ao fato de serem adolescentes e criança, vê-se que esse tribunal fere as leis 

brasileiras. De acordo com o site do Senado Federal32, “quando o maior de 18 anos comete 

crime, é preso. Já o adolescente é apreendido. Os procedimentos são distintos. Enquanto os 

adultos são processados segundo as regras dos códigos Penal e Processual Penal, para os 

adolescentes valem as normas previstas no ECA” (SENADO FEDERAL). O site oferece 

também orientações sobre o procedimento referente a criança e adolescentes que cometem 

delitos: 

 

- Como deve agir o policial em relação à criança apreendida? 

Encaminhá-la imediatamente a um programa de proteção especializado em ato 

infracional praticado por criança e encaminhar o caso, não a criança, ao Conselho 

Tutelar. 

- O que acontece com os adolescentes? 

Se forem apreendidos por ordem judicial, devem ser imediatamente levados ao juiz. 

Se a prisão for em razão de flagrante de ato infracional, devem ser levados à delegacia 

especializada no atendimento a crianças e adolescentes (mesmo se cometeram 

infração associados a um adulto) ou a outra, se não existir uma especializada. Neste 

caso, o adolescente deve permanecer separado dos presos adultos (SENADO 

FEDERAL) 

 

Assim, mesmo no caso de a culpabilidade da pessoa ser comprovada, os procedimentos 

a serem realizados pelas autoridades devem se diferenciar daquelas perante adultos. Segundo o 

Art. 112 do ECA, é preciso primeiro considerar algumas opções de punição, como advertência, 

obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, para 

somente depois se considerar a inserção em regime de semiliberdade, sendo a punição mais 

severa possível a internação em estabelecimento educacional (BRASIL, 1990). 

Nessa conjuntura, o Art. 104 do ECA diz que pessoas de até 18 anos de idade são 

“penalmente inimputáveis”, enquanto seu Art. 110 declara que “nenhum adolescente será 

privado de sua liberdade sem o devido processo legal” (BRASIL, 1990). Ademais, o Art. 111 

garante ao adolescente o direito à “igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com 

vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa” e “defesa técnica 

por advogado” (BRASIL, 1990). Dessa maneira, vê-se que o julgamento dos Baudelaire não 

segue o devido processo legal e não garante o amplo direito de defesa, conforme prevê a 

                                                           
32Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/Policialprotegermenores/not002.htm. 

Acesso em: 24 out. 2019  

http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/cidadania/Policialprotegermenores/not002.htm
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Constituição Federal. 

 

4.6 O todo 

 

Dentro do universo ficcional de Desventuras em Série, Lemony Snicket passou uma 

considerável quantidade de tempo estudando e pesquisando sobre a vida dos irmãos Baudelaire. 

Durante esse período, ele coletou objetos, fotos, notícias de jornal e outros documentos que 

servissem de evidência quanto à trajetória por que os adolescentes e a criança passaram após a 

morte de seus pais. Dessa maneira, o que vemos na série é o resultado de seu trabalho, narrado 

por ele próprio.  

Ao levar isso em consideração, além do já mencionado tom sombrio da obra, faz sentido 

notar um padrão na imagem das cenas. Com iluminação quase sempre demasiado escura e cores 

desbotadas, os planos normalmente se apresentam com pouco movimento de câmera e 

profundidade de campo, geralmente mostrando os personagens em foco de maneira centralizada 

e frontal. Desse modo, é como se o espectador assistisse não a um seriado, mas a uma memória, 

assim como as fotos que Snicket recupera e prende em sua parede durante sua pesquisa.  

Além disso, é possível perceber na obra a maneira como os irmãos Baudelaire costumam 

aparecer em destaque na imagem, seja por sua posição no plano ou por suas vestimentas, 

normalmente mais coloridas que as dos outros personagens. Nos livros adaptados, o autor não 

precisa se esforçar muito para destacar seus protagonistas, já que são aqueles que mais descreve 

e sobre os quais mais fala. Já na série audiovisual, é preciso utilizar recursos como esses para 

que o espectador não os perca de vista perante tantas outras pessoas e elementos do cenário. 

Desse modo, foi possível notar através da análise dessas cenas que a obra adaptada é 

diferente da série, embora haja diversas semelhanças entre as duas, o que agrada os fãs de longa 

data. Isso já era esperado, pois “adaptação é repetição, porém repetição sem replicação” 

(HUTCHEON, 2013, p. 28), ou seja, embora sejam conectadas pela mesma história, elas são 

duas obras diferentes, tanto por serem de modos de engajamento distintos, quanto por terem 

sido produzidas em outros contextos. Além disso, viu-se que a tradução para a dublagem da 

adaptação possui alta qualidade, não apresentando problemas, sendo que as únicas 

discrepâncias encontradas entre o idioma traduzido e a tradução se referem a uma tentativa 

bem-sucedida de facilitar a compreensão do espectador que assiste em português.  

Quanto às relações de poder entre os adultos e a criança e os adolescentes, foram 

encontrados os seguintes elementos demonstrativos da existência delas, ordenados pela 

quantidade de cenas analisadas em que aparecem: maneira injusta de lidar com diferenças (5x), 
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diálogo desigual (5x), legitimação de poder (4x), Tribunal (2x), isolamento (2x), interferência 

no corpo (1x), resistência (1x) e disciplina (1x). A resistência é um caso peculiar, pois está 

presente em toda a obra por meio da recusa dos Baudelaire em naturalizar sua situação de 

desvantagem nas relações de poder, porém o ato de maior destaque acontece em apenas uma 

cena. Desse modo, não se pode negar que essas relações de poder existem em Desventuras em 

Série.  

Para mais, também pode ser percebido que, na série, a maioria dos adultos não trata os 

Baudelaire com o mesmo respeito e valorização com que tratam outros adultos, como pode ser 

visto pela frequência com que se referenciam a eles de maneira impessoal e classificatória 

(crianças, órfãos) e pela própria desigualdade encontrada nos diálogos.  

Por fim, também se nota esse desrespeito pelos protagonistas ao observar a maneira como 

certos personagens veem a infância e a adolescência com uma percepção antiquada. O conde 

Olaf e o vice-diretor Nero, por exemplo, demonstram desprezar esses períodos da vida e, 

consequentemente, as pessoas que vivem neles. Já o sr. Poe e, até certo ponto, a Juíza Strauss, 

por exemplo, os veem com uma inocência exacerbada, atribuindo aos Baudelaire uma 

infantilidade que não pertence a eles. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em todo o mundo, diversos adolescentes e crianças são forçados a trabalhar, são 

desrespeitados, sofrem abusos físicos, verbais e/ou sexuais, preferem fugir de casa a ficar com 

a família etc. Isso não acontece por acaso. A maneira como essas pessoas são tratadas é 

diretamente ligada ao modo como as sociedades aprenderam historicamente a tratá-las como 

inferiores. Assim, é normal ouvir pessoas dizendo coisas como “odeio crianças”, “crianças são 

barulhentas”, “adolescentes são rabugentos” e “não leve seu filho ao cinema” sem entenderem 

que isso é injusto, pois isso é algo naturalizado. Vê-se, então, que crianças e adolescentes 

formam uma minoria oprimida, a qual deve ser defendida. 

Nesse contexto, Desventuras em Série surge com a intenção de passar certos valores ao 

seu potencial público infanto-juvenil, como por exemplo: procure não depender da ajuda dos 

adultos, pois eles muitas vezes são malvados ou simplesmente não confiáveis. Isso é 

demonstrado através do desenvolvimento de Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, os quais iniciam 

o enredo de certa forma ingênuos e acreditando que, apesar de tudo, algo bom pode surgir a 

partir de algo ruim. Ao longo da história, no entanto, eles aprendem que não podem confiar que 

algum adulto de repente irá salvá-los, passando a entender que o mundo muitas vezes é injusto 

e que eles precisam aprender a se salvar sozinhos. Além disso, a história mostra como crianças 

e adolescentes não são passivos e resistem a situações de injustiça.  

Assim, eles começam a se fortalecer e usam suas habilidades para lidarem com as 

adversidades da vida, assim como muitos outros personagens infantis e adolescentes em obras 

do mesmo gênero. Porém é importante perceber que a maioria de seus problemas poderia ter 

sido resolvida ou até evitada se pessoas em posições de autoridade, como o sr. Poe por exemplo, 

simplesmente os respeitassem e os ouvissem.  

A partir dessa conjuntura, este trabalho surgiu mediante o interesse de compreender como 

as relações entre adultos, adolescentes e crianças em Desventuras em Série se apresentam 

consoantes a relações de poder verticalizadas e de como essa obra se relaciona com a realidade. 

O propósito final disso é contribuir para a fomentação do debate acerca desse assunto tão 

importante e tão pouco discutido. É importante comentar, no entanto, que um processo de 

pesquisa, embora possua etapas, acontece de maneira contínua e conjunta, portanto os 

conteúdos estudados acabaram se conectando tanto de maneiras esperadas quanto inesperadas, 

o que tornou o processo mais complexo e interessante. 

Desse modo, a pesquisa se iniciou a partir da busca de referenciais teóricos sobre relações 
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de poder. A intenção era entender se realmente os relacionamentos entre os personagens da 

obra estudada podem ser considerados relações de poder, o que se mostrou verdadeiro durante 

a análise. Isso porque, em toda a série, especialmente nas cenas analisadas, vê-se que os adultos 

tentam a todo momento conduzir a conduta dos mais novos, o que acontece em casa, dentro do 

núcleo familiar, em situações de tribunal, na escola e no próprio cotidiano dos Baudelaire, os 

quais são constantemente ignorados e maltratados.  

Durante a análise, também foi observada a maneira como essas relações de poder se 

manifestam. Desse modo, buscou-se responder à questão-problema deste trabalho, apresentada 

na Introdução: Como se dão as relações de poder entre adultos, crianças e adolescentes em 

Lemony Snicket: Desventuras em Série? 

Assim, concluiu-se que os relacionamentos observados na série apresentam: claros 

argumentos de legitimação de poder dos tipos autorização, valor e moral; diálogos cujos atores 

sociais não possuem as mesmas oportunidades de fala; modo injusto como os personagens 

lidam com as diferenças, levando em conta as definições de equidade e respeito apresentadas 

neste documento; existência de tribunais também injustos, os quais não respeitam o testemunho 

e o direito de defesa dos acusados; sugestão e tentativa de isolamento daqueles que estão em 

desvantagem ao separá-los em ambientes pré-definidos e ao prendê-los; interferência no corpo 

ao forçar o casamento; aplicação de poder disciplinar na instituição escolar; e a existência da 

tentativa de fuga, o que, na situação apresentada, configura resistência. 

Após isso, estudou-se sobre a história da infância e da adolescência. Com isso, aprendeu-

se que a maneira como as pessoas tratam quem está nesses períodos de vida mudou muito ao 

longo do tempo e que muito do que acontece atualmente é consequência dessa bagagem 

histórica. Observou-se também que essa bagagem está bastante presente entre os personagens 

de Desventuras em Série, os quais muitas vezes apresentam comportamentos e concepções 

datadas perante os mais novos. 

A partir do conhecimento de que a obra estudada é uma adaptação de livros infanto-

juvenis, estudou-se igualmente sobre a literatura desse gênero e adaptações. Quanto ao 

primeiro, viu-se que o objeto de pesquisa em questão apresenta muitas características em 

comum com esse tipo de livro, como por exemplo a própria resiliência dos Baudelaire, além do 

processo ritualístico por que eles parecem estar passando. Isso visto que a obra adaptada possui 

esses elementos e, por ser uma adaptação audiovisual, a série estudada possui conexão com a 

obra literária da qual deriva. Mesmo assim, foram percebidas diferenças entre as duas, o que se 

explica pelas diferentes mídia de que fazem parte e pelo contexto em que foram criadas. 
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Por fim, foram estudados os métodos que seriam utilizados ao longo da pesquisa. O 

primeiro a ser pensado foi a Análise do Discurso, porém, após algumas leituras, percebeu-se 

que esse não seria o mais adequado para o presente trabalho devido ao forte foco linguístico 

que ele possui. Assim, procurou-se outro método que abordasse a linguagem, mas que também 

servisse de fundamento para a compreensão das relações de poder e foi encontrada a Análise 

Crítica do Discurso (ACD).  

Desse modo, após a seleção de cinco recortes de cenas mais relevantes da série, seus 

diálogos foram transcritos e estudados profundamente a partir da ACD. Essa análise revelou 

aspectos importantes e minuciosos desses diálogos que não teriam sido notados de outra 

maneira, como por exemplo a relação de semelhança que os personagens fazem entre conceitos 

que, em outro contexto ou ditos por outra pessoa, não teriam ligação. Uma amostra disso está 

presente no primeiro recorte de cena, quando Olaf sugere acreditar que “pai” e “uma pessoa 

que não devem desrespeitar” significam o mesmo. 

Era preciso entender, no entanto, que o objeto de pesquisa não possui apenas linguagem 

verbal e que sua linguagem cinematográfica também deve ser estudada. Assim, as cenas 

selecionadas também foram examinadas sob o método de Análise Fílmica, em que se observam 

a iluminação, o vestuário, as cores, os movimentos de câmera etc. Essas cenas, entretanto, 

possuem muitas semelhanças em seu aspecto audiovisual, portanto foi trazido à tona apenas 

aquilo que se considerou mais relevante.  

Viu-se, pois, que a série possui um semblante sombrio, com pouca iluminação e 

movimentos de câmera, além de pouca profundidade de campo, principalmente em planos 

mostrados a partir do ponto de vista dos adultos. Como o foco deste trabalho são os adolescentes 

e a criança, concentrou-se mais nestes e viu-se que eles costumam apresentar vestuário colorido 

e vibrante, se destacando dos demais personagens. Outra característica audiovisual que foi 

examinada é a trilha sonora, que acompanha o tom da cena em questão e revela emoções de 

personagens que se manteriam em segredo sem ela.  

Após essas análises, foram observados outros elementos dessas cenas, como a tradução e 

a já mencionada adaptação, vendo-as no idioma original e lendo-as nas obras adaptadas em 

busca de diferenças que merecessem ser comentadas. Essas diferenças, no entanto, se 

mostraram escassas, principalmente no que tange à tradução, mas foi possível ver como o 

contexto de uma língua diferente e de uma produção com modo de engajamento diferente 

causam mudanças na maneira como a mesma história é contada, o que é interessante. Depois, 

pesquisaram-se também assuntos que pareceram pertinentes de serem comentados, como o 
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ponto de vista do autor sobre sua obra e o fato de que os Baudelaire podem ser considerados 

superdotados. Além disso, foram pesquisados leis e dados acerca dos temas abordados e se 

percebeu que a série apresenta incongruências com o sistema legal brasileiro de hoje, mas que 

realmente os problemas por que Violet, Klaus e Sunny passam infelizmente não acontece 

apenas nas telas. 

Por fim, vale relembrar que o tema deste trabalho consiste nas relações de poder entre 

adultos, crianças e adolescentes em Lemony Snicket: Desventuras em Série. Assim, o objetivo 

desta monografia era discorrer sobre isso de maneira simples, facilitando a compreensão acerca 

desse assunto ao utilizar como base essa obra ficcional infanto-juvenil. Desse modo, devido à 

extensa discussão apresentada com linguagem compreensível e à conexão estabelecida entre a 

ficção e a realidade, entende-se, ao final, que esse objetivo foi adequadamente alcançado.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO RECORTE A 

 

Conde Olaf: Eu dou tudo o que tenho para o meu público, assim como dou tudo o que tenho 

para esses órfãos. Mas às vezes, e todo ator faz isso, eu me pergunto: Vale a pena? Realmente 

vale a pena correr atrás de uma fortuna?  

Homem com Mãos de Gancho: Chefe 

Conde Olaf: Cadê a carne assada?  

Violet: O quê? 

Conde Olaf: A carne assada 

Violet: Nós não fizemos carne assada, fizemos molho à Putanesca 

Klaus: E macarrão caseiro 

Conde Olaf: O quê? Sem carne assada? 

Klaus: Mas não disse em momento algum que queria carne assada 

Conde Olaf: Olha os meus convidados! Eles mal conseguem tocar nesta comida estrangeira 

revoltante! 

Conde Olaf: Quando concordei em adotar vocês, eu me tornei pai de vocês, e como pai de 

vocês, eu não sou alguém que devem desrespeitar!  

Homem com Mãos de Gancho: Não pode pegar leve com eles, eles têm que obedecer os mais 

velhos. 

Mulher de Rosto Branco 1: Pediu para fazerem um jantar 

Mulher de Rosto Branco 2: E tudo o que fizeram foi inventar um molho nojento 

Capanga de Gênero Indeterminado: É isso o que acontece com crianças ricas. Dinheiro é 

mesmo uma influência que corrompe 

Conde Olaf: Também não vamos nos empolgar 

Homem Careca: Você é bonitinha 

Conde Olaf: Exijo que sirvam carne assada para mim e para meus convidados 

Violet: Não temos carne assada, fizemos macarrão à Putanesca 

Sunny: E pudim de chocolate como sobremesa. 

Conde Olaf: Tudo bem 

Violet: Sunny! 

Klaus: É melhor soltar ela! 
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Conde Olaf: Tadinha da pobre Sunny  

Violet: Solta ela!  

Conde Olaf: Solto! 

Conde Olaf: Esta mesa está uma bagunça! Mal tem lugar para colocar um bebê 

Violet: Sunny! 

Conde Olaf: Agora vamos pro ensaio 

Homem com Mãos de Gancho: Mas o bebê disse que tem pudim de chocolate! 

Homem Careca: Shh! 

Conde Olaf: Vocês vão limpar a mesa, lavar a louça, polir a prata, lavar as garrafas de vinho 

para serem recicladas e depois vão direto para as suas camas 

Klaus: Como assim nossas camas? Nós só temos uma cama 

Conde Olaf: Se vocês quiserem outra cama, amanhã podem ir para a cidade comprar uma 

Klaus: Sabe muito bem que não temos dinheiro 

Conde Olaf: É claro que têm. Vocês três órfãos sortudos vão herdar uma enorme fortuna!  

Klaus: O dinheiro que nossos pais deixaram só vai ser usado quando a Violet- 

Conde Olaf: O teatro aguarda 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO RECORTE B 

 

Conde Olaf: Diga sua fala 

Juíza Strauss: Você aceita essa mulher para ser sua legítima esposa? 

Conde Olaf: Eu aceito 

Juíza Strauss: Você aceita essa mulher- 

Conde Olaf: Homem 

Juíza Strauss: Homem! Você aceita esse homem para ser seu legítimo esposo? 

Violet: Aceito 

Juíza Strauss: Pelo poder investido a mim pela faculdade de direito, eu os declaro conde e 

condessa 

Mulheres de Rosto Branco 1 e 2: Mazel tov! 

Conde Olaf: Senhoras e senhores, eu gostaria de fazer um anúncio. Não há necessidade de 

continuar com o espetáculo de hoje 

Conde Olaf: Porque seu objetivo já foi cumprido. Essa não foi uma cena de ficção. Meu 

casamento com Violet Baudelaire é perfeitamente legal e agora eu tenho o controle de toda a 

sua fortuna 

Juíza Strauss: Isso não pode ser verdade! 

Conde Olaf: Pelo contrário, juíza. A lei da terra claramente declara que a noiva deve dizer “eu 

aceito” e assinar um documento apropriado com suas próprias mãos e todos vocês, senhoras e 

senhores, são testemunhas 

Sr. Poe: Violet é só uma criança, ela não tem idade pra se casar! 

Conde Olaf: Ela tem se o tutor legal permitir e, além de ser o marido dela, eu também sou o 

tutor 
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO RECORTE C 

 

Sr. Poe: O que eu devo fazer com vocês? Disseram que iriam pra casa descansar, mas em vez 

disso, roubaram um barco e jogaram a casa da Josephine montanha abaixo! Eu perdi o bilhete 

com desconto pré-furacão e tive que passar a noite numa pousada que usa ovos em pó. Não 

seria uma surpresa se o capitão Fraude não quisesse mais ser seu tutor, apesar de eu ter 

preenchido três vias daqueles formulários enquanto ele navegava pelo lago procurando vocês 

feito um doido! 

Homem com Mãos de Gancho: Eu não sou doido! 

Conde Olaf: Eu tenho que admitir que o comportamento das crianças me fez reconsiderar, mas 

eu reconsiderei de novo, o que mostra como minha carteira e meu coração estão vazios. Acho 

que os Baudelaires podem ser uma enorme, enorme fortuna em minha vida. Então, como eu 

costumava dizer pra minha amiga querida, a falecida Josephine Esqueci-de-quê, entrem no 

carro 

Violet: Não vamos a lugar algum com você 

Klaus: Senhor Poe, é claro que esse homem é o conde Olaf disfarçado. Ele matou a tia Josephine 

a sangue frio 

Homem com Mãos de Gancho: Ah na verdade, a água fria 

Sr. Poe: Klaus, já falamos sobre isso. Não tem absolutamente nada que vai me convencer que 

esse homem é o conde Olaf! E você não tem evidências que apoiam essas acusações malucas. 

Eu não posso, em nome da Administração de Multas, aceitar a palavra de uma única criança! 

Violet: Não precisa aceitar a palavra de uma única criança 

Klaus: Aceite a palavra de nós três 

Conde Olaf: Na verdade, são apenas dois. O bebê não conta 

Conde Olaf: Minha perna! Minha perna cresceu de novo! É fantástico! É incrível, maravilhoso! 

É um milagre médico! 

Homem com Mãos de Gancho: É um mitzvah!  

Sr. Poe: Qual é, essa não vai colar. Até uma criança pode ver que a perna de pau era falsa! 

Violet: Uma criança viu que aquela perna de pau era falsa. Três crianças, na verdade 

Klaus: Mas você não escutou. Você nunca escuta 

Conde Olaf: Bom, talvez minha perna de pau seja falsa, mas eu nunca vi essa tatuagem na 

minha vida! 

Sr. Poe: Qual é, essa também não vai colar. Você tentou esconder a tatuagem com a perna de 
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pau! 

Conde Olaf: Talvez a tatuagem seja real, mas eu não sou esse tal de donde Olaf 

Violet: Serraria Alto-Astral 

Klaus: Vamos 

Conde Olaf:  Meu nome é capitão Fraude, está escrito no cartão 

Sr. Poe: Qual é, essa também não vai colar de novo. Cartões de visita não provam nada, 

qualquer pessoa pode imprimir um com o que ela quiser escrito 

Conde Olaf: Bom, talvez eu não seja o capitão Fraude, mas as crianças ainda são minhas. 

Josephine me disse isso 

Sr. Poe: Ah qual é, essa não vai colar pela última vez. Josephine deixou as crianças para o 

capitão Fraude, não para o donde Olaf. Você é o conde Olaf e não o capitão Fraude. Você vai 

para a cadeia e as crianças irão comigo e vamos resolver isso de uma vez por- Baudelaires? 

Baudelaires?! 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO RECORTE D 

 

Violet: Por que não muda as regras pra todo mundo morar no dormitório? 

Vice-diretor Nero: Por que não muda as regras pra todo mundo morar no dormitório? Eu não 

quero. Por falar em regras, se vocês se atrasarem para as aulas, suas mãos serão amarradas nas 

costas durante as refeições e vão ter que se inclinar e comer como um cachorro. Violet vai 

estudar com o senhor Remora na sala 1 e Klaus vai ficar com a senhora Bass na sala 2, que é 

fácil de lembrar se pensar que 2 é o número que pais que vocês perderam 

Klaus: Obrigado, eu vou lembrar 

Violet: Qual é a sala da Sunny? 

Vice-diretor Nero: Falei pro senhor Poe que a gente teria espaço para um bebê, mas não na sala 

de aula. Sempre quis uma assistente administrativa, mas nunca tivemos orçamento pra isso. 

Agora eu tenho a Sunny. Vão pro barraco! O gênio precisa ensaiar. Vão, vão! 

Vice-diretor Nero: O que é agora? Crianças! 

Isadora Quagmire: Disse que queria nos ver, vice-diretor Nero?  

Duncan Quagmire: Nós estamos esperando há muito tempo 

Vice-diretor Nero: Entrem! Entrem, entrem. Então, órfãos, o que acham de ir pro armário de 

vassouras? 
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DO DIÁLOGO DO RECORTE E 

 

Klaus: Ele tá errado 

Anciã Anablle: Então essa planta baixa e o dispositivo mecânico não são de vocês? 

Violet: Eles são, mas não somos assassinos 

Conde Olaf: A irmã irada tá certa. Esses dois não são assassinos, são cúmplices 

Senhor Poe: Quer dizer ajudantes de assassinos 

Klaus: Sabemos o que são cúmplices! 

Senhor Poe: Fica calmo! 

Anciã Jemma: Mas do que você está falando? 

Esmé: Detetive, explique pra eles do que está falando 

Conde Olaf: Eu tô falando sobre marcas de dente no corpo do Conde Olaf. Só tem uma pessoa 

que não é nada legal e que morderia alguém até a morte. A assassina que matou o Conde Olaf, 

matando ele até a morte, é a Sunny Baudelaire 

Senhor Poe: Isso não está certo. Tenho que concordar que ela tem dentes afiados, mas- 

Conde Olaf: É o que eu tô dizendo! Ela é uma assassina, um bebê assassino com dentes mortais. 

Olha essas lâminas! 

Violet: Nossa irmã não mordeu ninguém até a morte! O detetive Dupin tá mentindo! 

Conde Olaf: Em vez de fazer acusações contra detetives maneiros, eu acho que vocês órfãos 

deviam tentar se defender das suas acusações 

Esmé: Sì sì, eles deveriam começar dando árabe pra todo mundo 

Senhor Poe: É. Espera, o quê? 

Homem com Mãos de Gancho: Álibi?  

Esmé: É-é, á-li-bi 

Anciã Anabelle: Baudelaires, onde estavam entre as horas do anoitecer e do amanhecer? 

Klaus: A gente tava na casa do Hector 

Violet: Ele mesmo confirma 

Klaus: Hector, pode falar que tava com a gente 

Hector: Bom-bom, eu-eu-eu, sabe, é, eu 

Violet: Hector, por favor 

Anciã Jemma: Hector, estamos esperando 

Klaus: Não, não, de novo não 

Violet: Ai não! Hector, Hector 
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Hector: É verdade, as crianças estavam comigo, não são assassinas 

Anciã Anabelle: Então de onde vieram esses itens, Hector? Deu materiais ilegais para essas 

crianças, violando as regras de CSC? 

Violet: Hector não fez nada 

Conde Olaf: Tentando puxar um amigo inocente pra sua sujeira? Pegou pesado, pesadão 

Anciã Anabelle: Ouvimos o suficiente, a evidência é clara 

Anciã Jemma: Nós adotamos assassinos 

Ancião Sam: CSC não pode mais ser tutora de órfãos tão terríveis 

Esmé: Acabou o julgamento. Vamos queimá-los na fogueira! 

Senhor Poe: Esperem um minuto, nós estamos falando de crianças! 

Senhor Lesko: Eu não vou esperar um minuto, estamos falando de assassinos. Vamos queimar 

eles agora! 

Anciã Anabelle: Esperem um pouco, não podemos queimar pessoas na fogueira sempre que 

quisermos, somos civilizados 

Anciã Jemma: Que tal depois do jantar? 

Anciã Anabelle: Tá bom 

Conde Olaf: Vou manter esses monstrinhos na cadeia na cidade alta 

Klaus: Não vamos a lugar algum com você 

Conde Olaf: Ah resistindo à prisão? Ô chefe 

Esmé: Podemos fazer isso do jeito silencioso ou pode ficar bem escandaloso 
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ANEXO 

 

ANEXO A – RECORTES DE CENAS 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1I9_8OXdu7S5sfzx8uTtVvwySQqFJpl6L 
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