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RESUMO 

 

Levando em consideração o contexto imagético ao qual estamos frequentemente expostos e a 

crescente demanda de consumo de produtos culturais tais quais o cinema, suas produções e 

séries televisivas, este trabalho consiste na análise por meio de um contraste dos aspectos da 

personagem Sherlock Holmes, do contexto literário para o contexto cinematográfico, 

focalizando a construção de seus aspectos físicos, psicológicos e comportamentais na obra 

literária O cão dos Baskerville, contrastando tais características do detetive a partir de sua 

adaptação para o episódio da série Sherlock (2010). Nosso estudo se baseia nas discussões de 

Xavier (2003) e Pellegrini (2003), que trazem uma visão mais sistemática do que vem a ser a 

adaptação e os estudos realizados nessa área, Stam (2006), que traz um discussão de 

valoração das adaptações enquanto produtos autênticos, além de Hutcheon (2011), que de 

forma suscinta apresenta algumas da principais dimensões existentes nas adaptações. O 

trabalho desenvolveu-se a partir de uma análise contrastando a construção da personagem no 

romance e na série, utilizando dos pressupostos teóricos que nos permitiu atentar para 

aspectos construtivos da personagem adaptada da obra literária para a narrativa 

cinematográfica, o que tornou possível constatar as escolhas feitas para adaptar a personagem 

ao contexto moderno, as mudanças em sua retratação das principais características da 

personagem no contexto cinematográfico, além de perceber aquilo que se manteve com grau 

de semelhança a obra literária. 

 

Palavras-chave: Adaptação. Literatura e Cinema. Sherlock Holmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Considering the imagetic context to which we are frequently exposed and the increasing 

consumption demand for cultural products, like cinema, its productions and TV series, this 

work entails a contrastive analysis of the aspects of  the character Sherlock Holmes, from the 

literary to the cinematographic context, focusing on the construction of its physical 

psychologist and behavioral traits in the literary work The Hound of the Baskervilles, 

contrasting these features with the construction of the detective  to the one in BBC’s Sherlock 

(2010). Our study is based on the theories by Xavier (2003) and Pellegrini (2003), who bring 

more systematic view about adaptation and studies made in this area; Stam (2006) and the 

valuating of discussions concerning adaptations as authentic products; Hutcheon (2011), who 

presents some major dimensions in adaptations. The work is developed from an analysis that 

contrasts the construction of the character in the novel and in the series, using the theoretical 

studies that allowed us to observe the constructive aspects of the adapted character from 

literary work to the cinematographic narrative, which made it possible to verify the choices 

made to adapt the character to the modern context, the changes in his portrayal of the main 

characteristics of the character in the cinematographic context, in addition to perceiving what 

remained with a degree of similarity to the literary work. 

 

Keywords: Adaptation. Literature and Cinema. Cultural Products. Sherlock Holmes. 
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1 INTRODUÇÃO 

É perceptível que o cinema e suas produções têm ganhado espaço e reconhecimento 

enquanto forma artística autônoma. Essa arte, que muito foi subjugada pela literatura, contava 

sempre com críticas que afirmavam a qualidade de uma adaptação cinematográfica, a partir 

do conceito de fidelidade ao conteúdo da obra literária. Essa subjugação da arte 

cinematográfica já não mais toma forma como anteriormente, e os meios de produção visual e 

cultural afirmam como filmes e séries televisivas são necessárias na cultura de imagens na 

qual estamos inseridos: o mundo é primeiramente percebido pelo meio visual, onde o cinema 

tem se colocado em igualdade com a obra literária, percebe-se então, que o cinema agora 

possui um papel não somente de adaptar, mas de tornar conhecida a obra adaptada.  

Dentro desse cenário imagético que estamos, as adaptações trazem uma nova 

perspectiva de se interpretar a obra literária e a situam dentro da cultura atual. A partir dessa 

perspectiva, observaremos a adaptação de Sherlock Holmes, estabelecendo uma comparação 

entre a personagem da obra cinematográfica e da obra literária, no romance O cão dos 

Baskerville, de Arthur Conan Doyle (2016), que o foi adaptado para o segundo episódio da 

segunda temporada da série Sherlock (2010). A partir da comparação entre obra literária e 

cinematográfica, observou-se como aspectos físicos, psicológicos e comportamentais da 

personagem principal são adaptados para a linguagem cinematográfica, além de como a 

adaptação permite a atualização da personagem de acordo com o tempo e cultura atuais. 

Optamos por trabalhar com o tema através do contato com a Disciplina de Narrativas 

Literária e Cinematográfica, que despertou nosso interesse pela área e, a partir de então, 

pudermos dar continuidade ao aprendizado iniciado na disciplina, agora focando no do tema 

da adaptação. Levando em conta que a esfera cinematográfica está constantemente presente 

em nosso cotidiano e sabendo do papel que as adaptações exercem culturalmente, buscaremos 

trazer uma comparação entre esfera literária e esfera cinematográfica, de alguns aspectos 

físicos, comportamentais e psicológicos da personagem Sherlock Holmes, adaptada para série 

Sherlock (2010), inspirada nas aventuras do detetive.  

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de expandir os estudos na área de 

Literatura e Cinema, permitindo acesso ao público acadêmico/universitário que se interessa 

pela área a aprofundar seus estudos. Além de permitir aos que se interessam pela obra aqui 

analisada, compreenderem melhor o episódio da série baseado nas histórias da personagem 

Sherlock Holmes. 
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Podemos caracterizar a pesquisa cientifica como sendo um procedimento racional e 

sistêmico, que busca chegar a respostas para problemas propostos através de procedimentos 

científicos. Essas respostas são obtidas por meio de métodos e técnicas para desenvolvimento 

da pesquisa, como Gil (2002) nos esclarece. Em ambas as dimensões cinematográfica e 

literária contamos com a dupla Sherlock e Watson desvendando a morte de Charles 

Baskerville, e todo o desenrolar do enredo a partir desse ponto principal. A partir do 

desenvolvimento desses acontecimentos, foi feita a comparação entre aspectos da personagem 

na obra literária, e como tais aspectos se modificam (ou mantêm-se) no episódio da série 

britânica. 

Portanto, nossa pesquisa caracteriza-se como sendo de cunho qualitativo, que “[...] 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

[...]” (MINAYO, 2001, p. 22), e tem por finalidade analisar comparativamente características 

comportamentais da personagem Sherlock Holmes, suas atribuições físicas e psicológicas em 

ambas as esferas literária e cinematográfica, atentando para a atualização temporal da 

personagem que acontece na obra cinematográfica: diferentemente do romance que se passa 

em 1902, a obra cinematográfica se situa nos tempos atuais, logo  há mudanças no 

retratamento da personagem. 

Para fundamentação da pesquisa, apoiamo-nos nos estudos acerca da teoria da 

adaptação de Xavier (2003) e Pellegrini (2003), que trazem uma visão acerca das dimensões 

que constroem o olhar cinematográfico, Stam (2006) e Hutcheon (2011) que afirmam a 

importância autônoma da arte cinematográfica e suas dimensões. 

O presente trabalho divide-se em dois capítulos: o primeiro consiste na discussão 

sobre conceitos inerentes à adaptação e suas dimensões, explicando de que maneira o conceito 

de adaptação é enxergado e organizado, trazendo uma breve discussão sobre a relação entre 

cinema e literatura, e como eles estão relacionados ao consumo de produtos culturais, tais 

quais filmes e séries, dando base para nossa posterior análise da personagem. O segundo 

capítulo consiste na comparação entre aspectos constitutivos da personagem Sherlock Holmes 

da perspectiva apresentada no romance e na série. 
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2 UM RECORTE SOBRE A TEORIA DA ADAPTAÇÃO 

 

Para entender-se os aspectos adaptacionais em uma obra cinematográfica, faz-se 

necessário conhecer quais discussões deram base para o estudo do que chamamos de 

adaptação. Desta maneira, este capítulo consiste na discussão das ideias de autores que 

contribuíram para a teoria da adaptação a para a compreensão do termo. 

A adaptação sob a perspectiva aqui discutida se instaura como uma reinterpretação de 

um produto já existente. Em relação à adaptação de um texto literário para uma esfera 

cinematográfica, podemos concebê-la como uma releitura da obra original, o que permite que 

sejam feitas modificações no enredo, personagens, além da obra literária se reconfigurar a 

partir de aspectos que pertencem exclusivamente ao âmbito da adaptação cinematográfica. A 

partir dessas considerações, discutiremos como o ocorre a adaptação da personagem Sherlock 

Holmes do contexto literário para o cinematográfico da série televisiva. 

 O caminho da adaptação tem sido longo para que ela seja reconhecida não somente 

como derivada de outras obras, mas sim, possuidora de um caráter próprio. As discussões 

buscam afirmar que a adaptação não necessariamente precisa do aval da obra literária para 

constituir-se como sendo algo de qualidade, essa ideia de que as adaptações devem ser fiéis ao 

conteúdo, história, ponto de vista de personagem, narração e outros aspectos de uma obra 

literária, acabam influenciando para uma visão negativa e na recusa das adaptações.  Muitos 

são os fatores que influenciam nessa visão negativa da adaptação, um deles é a 

impossibilidade de expressar as diversas dimensões que na esfera escrita são possíveis, tais 

quais artifícios de ironia no texto ou a complexidade que constrói a narrativa literária por 

meio da linguagem escrita, que muitas vezes não é possível traduzir para linguagem 

cinematográfica.  

Essa visão pejorativa em relação à adaptação se dá principalmente pelo caráter de 

superioridade que a obra literária, “original”, possuiu ao longo dos anos: “Com demasiada 

frequência, o discurso sobre a adaptação sutilmente re-inscreve a superioridade axiomática da 

literatura sobre o cinema” (STAM, 2006, p. 20). Logo, percebe-se um preconceito enraizado 

em relação à concepção que temos da adaptação, o que nos faz perceber a linguagem escrita 

da obra literária como superior às dimensões que são expressas na linguagem cinematográfica 

das adaptações. 

As adaptações são frequentemente associadas a palavras tais como “traição”, 

“infidelidade” e “deformação” da obra “original”, como Stam (2006) pontua. Muitas vezes 

associando a ideia de quanto mais próxima da obra literária for a adaptação, melhor ela será, 
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desconsiderando a autonomia do adaptador no processo de escolhas adaptacionais e suas 

complexidades:  

A adaptação, também, deste ponto de vista, pode ser vista como uma 

construção de discursos, talentos e trajetos, uma construção "híbrida", mas 

mesclando mídia e discurso, [..] A originalidade completa não é possível 

nem desejável. E se a "originalidade" na literatura é desvalorizada, a 

"ofensa" de "trair" essa originalidade, através de, por exemplo, uma 

adaptação "infiel", é muito menos grave. (STAM, 2006, p. 23) 

 

Portanto, as adaptações não devem ser igualadas ou julgadas com base na obra 

literária, ou de seu valor de originalidade, mas serem vistas como um novo produto, derivado 

de um “hipotexto”, assim como muitos outros produtos culturais criados continuamente. 

Como podemos enxergar em algumas paródias musicais que nos remetem a um conhecimento 

especifico da obra original alvo de releitura, contudo é um produto novo gerado de um já 

existente previamente. 

Levando em consideração que toda obra de arte é de caráter derivativo, “a arte deriva 

de outra arte; as histórias nascem de outras histórias”, como nos esclarece Hutcheon (2011, p. 

22) e concorda Stam (2006), é importante perceber as obras cinematográficas como uma 

espécie de intertexto, um novo produto criado a partir de um anterior. As adaptações podem 

tomar como foco algumas das muitas dimensões de uma obra literária e reconfigurá-la em 

algo novo, contribuindo muitas vezes para o reconhecimento de obras literárias, divulgando e 

trazendo à tona obras até então esquecidas, já que a própria obra literária constitui-se como 

importante a partir das diversas “cópias” que são criadas a partir da obra “original”, essas 

cópias podem configurar-se como filmes adaptados, propagandas que remetem ao enredo e 

acabam criando uma relação intertextual entre obra adaptada e obra original, permitindo um 

maior alcance de pessoas. Percebemos essa relação favorável entre adaptação e obra literária, 

com as histórias do próprio detetive Sherlock Holmes, este é facilmente reconhecido por 

todos, justamente em razão das diversas menções ao seu estilo investigativo em filmes, 

desenhos e outras esferas adaptadas que fazem com que os traços marcantes da personagem 

sejam reconhecidos facilmente, como é o caso de sua famosa frase “elementar, meu caro 

Watson”, onde qualquer pessoa facilmente a associa ao detetive. 

Apesar dessa visão pejorativa que recebe, as adaptações estão frequentemente 

inseridas em nosso dia-a-dia e possuem um papel de importância em nossa cultura, já que “[..] 

os seres humanos usam as histórias como sua principal forma de fazer sentido das coisas não 

apenas nas ficções escritas, mas o tempo todo, e em todos os níveis.” (STAM, 2006, p. 24). 

Logo, ressalta-se a importância de sempre construir-se histórias a partir de outras, e de 
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atualizá-las através da adaptação com uma perspectiva que se atenha aos valores que a 

sociedade vivencia. Essa necessidade de atualização de histórias que se encaixem no tempo 

atual pode ser observada com a releitura de diversos contos de fadas que passam por uma 

atualização temporal nas mãos da escritora Paula Pimenta, ela faz uma releitura de alguns 

contos de fadas de princesas, tais como Cinderela e transforma a personagem em uma 

adolescente que vivencia dramas atuais protagonizando o romance Cinderela Pop, atingindo 

justamente o público infanto-juvenil que se encanta com os clássicos contos de fadas. Agora 

este mesmo público pode contar com uma Cinderela mais próxima de sua realidade, 

justamente em razão das adaptações que permitem tais releituras. Não parando no âmbito de 

releituras de contos de fadas, o romance Cinderela Pop conta também com uma adaptação 

cinematográfica do livro, expandindo ainda mais o alcance dos livros da escritora, 

contribuindo para seu reconhecimento e de seus trabalhos. 

A partir dos estudos pós-estruturalistas, essa visão negativa vem pouco a pouco se 

modificando, e dando nova significação ao termo adaptação, a exaltação do texto literário 

perde sua força enquanto superior a priori, abrindo espaço para uma nova forma de se 

enxergar a arte de adaptar: “Dentro de um extenso e inclusivo de imagens em simulações, a 

adaptação se torna apenas outro texto, fazendo parte de um amplo contínuo discursivo” 

(STAM, 2006, p. 24). Portanto, a adaptação passa a ter valor equivalente a literatura, como 

sendo uma recriação, uma nova forma de conceber o texto literário e trazê-lo à vida. 

Essa importância da adaptação na cultura é ressaltada por Pellegrini quando diz que: 

 

A cultura contemporânea é sobretudo visual. Video games, videoclipes, 

cinema, telenovela, propaganda e histórias em quadrinhos são técnicas de 

comunicação e transmissão de cultura cuja força retórica reside sobretudo na 

imagem e secundariamente no texto escrito, que funciona mais como um 

complemento, muitas vezes até desnecessário [...] (PELLEGRINI, 2003, p. 

15) 

 

Percebe-se, assim, que diante da cultura imagética que vivenciamos, o contato com as 

adaptações de todas as formas e conteúdo tem se tornado mais frequente do que o contato 

com os textos literários, logo a utilização do recurso linguístico verbal não mais se sobrepõe 

em tom de superioridade à adaptação, essa agora se configura com valor de igualdade à 

literatura, logo a percepção acontece primeiramente através de imagens, não mais pela escrita 

como nas obras literárias.   

Podemos elencar algumas das vantagens que o visual traz para uma obra literária, por 

exemplo, o contato com filmes ou séries é um motivador de interesse pelo livro, como 
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percebemos com as releituras feitas pela escritora Paula Pimenta, o que acaba por promover o 

escritor e o alcance da obra literária, além de a visão apresentada nas adaptações estabelecer 

um diálogo com livro, permitindo uma melhor compreensão das discussões ali existentes, 

estabelecendo uma relação favorável a ambas as partes.  

Dessa forma, a adaptação e a obra literária passam a ser enxergadas separadamente, 

onde não necessariamente a qualidade de uma adaptação deva prender-se ao conceito de 

fidelidade à obra literária, mas sim como um processo de escolhas autônomas feito pelo 

adaptador para melhor adequar a história adaptada ao tempo e a cultura atuais, podemos 

observar um exemplo disso dentro da ambientação da própria cidade onde Sherlock Holmes 

reside, essa agora não se configura mais no contexto do séc. XIX, mas sim em um ambiente 

moderno, com a presença de carros, celulares e tecnologia com a qual estamos habituados. 

Nas adaptações percebe-se sim um paralelo entre obra literária e obra adaptada, é 

como se cada dimensão escolhida pelo adaptador representasse algum elemento da obra 

literária, como é o caso entre a sequência de eventos no enredo que compõem as obras 

fílmicas, e as palavras que constituem o texto literário, como cita Xavier (2006). Cada 

dimensão da obra literária é traduzida de uma maneira para as obras cinematográficas, 

cabendo ao adaptador, sem prender-se necessariamente ao quesito de fidelidade, decidir de 

que maneira ele pode melhor adaptar determinada história. Assim como há “modos de fazer” 

únicos à literatura, há também peculiaridades que só funcionam na dimensão cinematográfica. 

 É de um consenso saber que nem todas as dimensões expressas na obra literária são 

possíveis de adaptação, contudo há denominadores importantes para que a adaptação venha a 

acontecer. Diferentemente da obra literária, o sentido na adaptação é construído por meio da 

demonstração, a partir do que percebemos através das diversas dimensões que compõem a 

obra cinematográfica, é que iremos atribuir sentido ao que visualizamos: 

 

o que se capta, em primeiro lugar, é um contexto demonstrativo em vez de 

um texto verbal: percebe-se pela vestimenta, caracterização e 

comportamento das personagens, pelo lugar onde estão, por seus gestos e 

expressões faciais, se se trata de drama ou comédia, em que época se 

desenvolve o enredo, enfim, de que modo espectador está sendo convidado a 

fruir aquele conjunto de significados visuais componentes de uma trama. 

(PELLEGRINI, 2003, p. 15) 

 

 Logo, a compreensão é estabelecida a partir da construção visual da cena e de como 

somos conduzidos a enxergar o que é mostrado pelas câmeras. Até mesmo a nuance de cores 

em uma cena pode revelar-nos a intenção de transmitir determinada emoção, ou sensação: ao 
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depararmo-nos com uma cena onde há a predominância de sombras, podemos interpretar 

como um possível estado de tristeza da personagem (ou da narrativa). Podemos relacionar 

também nessa construção de sentido por meio de imagens, a caracterização da personagem 

por meio de sua vestimenta e acessórios, estes muitas vezes nos revelam classe social, 

personalidade e gostos daquele personagem mostrado. Até mesmo gestos e emoções 

configuram-se com um propósito dentro das narrativas cinematográficas, permitindo ao 

espectador construir sentido por meio daquilo que apreende através da visão. 

No que diz respeito à forma de se adaptar, primeiro tem-se de fazer uma distinção 

entre fábula e trama, na concepção do formalismo russo. A primeira diz respeito à história em 

si, seus personagens e acontecimentos, enquanto a segunda constitui-se da organização e 

sucessão dessa história, de como as informações são por nós entendidas. A partir desta 

distinção, torna-se possível decidir o que será adaptado, podendo optar-se por manter a fábula 

e dar sequência a esta mesma de uma forma distinta da original, trazendo um teor de novidade 

para concepção da obra adaptada, ou manter a trama, sequência de fatos e desenrolar da 

história, tal como está no livro. Na série britânica Sherlock, observamos em alguns episódios 

uma escolha por manter a fábula: personagens, história acontecimentos principais mantêm-se 

com grau de semelhança aos da obra literária, porém, a sucessão desses fatos e como eles são 

dispostos na narrativa (trama) sofrem modificações justamente com o intuito de trazer um teor 

de novidade para as histórias que são muito conhecidas pelo público britânico. E em outros 

episódios temos a criação de novas histórias (fábulas) a partir da personagem adaptada e seu 

entorno. 

Com a decisão de ater-se à trama do livro, as modificações são melhor percebidas na 

adaptação do que se o processo tivesse sido invertido; contudo, cabe a quem adapta decidir de 

que maneira se encaixará melhor a adaptação da trama ou da fábula, a  partir da intenção que 

o adaptador possui. 

A continuidade e narração da história dentro do olhar cinematográfico, o ponto de 

vista sob o qual a história nos é apresentada, também é discutida nas adaptações. Estas podem 

seguir um caminho naturalista, explicado por Xavier (2006) como sendo aquele que não 

permite intervenções do narrador, deixando a cargo do próprio espectador conduzir e tirar 

suas próprias conclusões da história com base no que é mostrado. Aqui se encaixa a série 

Sherlock, os episódios são conduzidos pelo olhar da câmera e o espectador por si mesmo vai 

atribuindo sentido ao que assiste.  Na adaptação do livro Cinderela Pop, observa-se que a 

narração dos fatos segue esse caminho naturalista, não interferindo na compreensão do 
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telespectador, ele por si só é responsável por captar as informações e transformá-las em 

entendimento. 

Outra opção é a possibilidade de intervenção do narrador, de mostrar sua voz e 

conduzir o espectador no entendimento da obra adaptada. Esta também é uma escolha que 

parte das escolhas adaptacionais, de qual artifício narratório se encaixaria melhor na história 

recontada a partir da adaptação.  

 

[...]chamamos de naturalista esse efeito de eclipsar os meios de 

representação e dirigir o espectador para identificação "direta" com um 

mundo ficcional. Para muita gente tal opção quase se confunde com a 

natureza do cinema, como se os filmes não pudessem dar espaço para formas 

alternativas de narrar. (XAVIER, 2003, p. 70) 

 

 

Como Xavier (2003) esclarece, esse modo naturalista de condução por meio da câmera 

é sempre relacionado como sendo pertencente ao cinema e suas produções, mas que na 

verdade qualquer outro modo de narração pode ser adotado, dependendo da escolha do 

adaptador. 

Ainda na discussão acerca das dimensões e escolha adaptacionais, deparamo-nos com 

o que Xavier (2003) chama de "modo épico" e "modo dramático", constituindo assim o tipo 

de narração que toma forma nas adaptações. No modo épico, é evidente a presença do 

narrador que "se põe claramente entre nós e os acontecimentos como mediador cuja voz nos 

resume o ocorrido" (XAVIER, 2003, p. 73). Na série americana Jane The Virgin, observamos 

a intervenção do narrador que se insere na série na forma de uma voz que comenta todos os 

acontecimentos do episódio, além de assumir um tom intimista ao relatar o que as 

personagens estão sentindo para o telespectador, sempre conduzindo-o no entendimento dos 

acontecimentos da série. Esse narrador ainda transcende essa dimensão e dialoga com 

personagens e telespectador, muitas vezes inserindo-se como um próprio personagem da série, 

correspondendo esse estilo de narrador pertencente ao modo épico. 

A forma dramática, por sua vez, é sempre associada como pertencente ao âmbito 

cinematográfico, de maneira a alguns dizerem criticamente que o cinema não deve fugir a 

essa forma de narrar que se constitui no mostrar e deixar o entendimento ser construído por 

aquele que assiste à cena, não ocorrendo as mediações do narrador, como ocorre nos 

episódios da série Sherlock, onde não nos deparamos com uma manifestação explicita do 

narrador em voz que conduza os fatos da narrativa, portanto o entendimento dos fatos recai 
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totalmente no espectador que não conta com uma condução explícita, como é o caso do 

narrador da série Jane The Virgin.  

É importante também ressaltar o papel da câmera nesse processo de narração, 

podemos entendê-la como instrumento não somente voltado para mostrar a cena sem nenhum 

objetivo em mente, mas também de a narrar: “[...] Da mesma forma, dizemos que a câmera 

‘mostra’, mas há toda uma literatura voltada para o seu papel como narrador no cinema, que 

nos permite dizer que a câmera narra (tells), e não apenas mostra.” (XAVIER, 2003, p. 73-

74). Toda configuração na posição de câmera, ângulo, afastamento ou proximidade daquele 

objeto ou personagem que busca que descrever, diz respeito à narração e construção de 

sentido dentro do ambiente cinematográfico. A câmera atribui significados visuais de todos os 

tipos, desde gestos de personagens que passam a ser focalizados, até objetos constituintes do 

cenário acabam por possuir valor de importância no decorrer da trama. Dessa forma, ela 

constitui um papel de narrador da história, não sendo somente do ponto de vista de quem 

“mostra” sem intenções secundárias, mas de quem conduz através da narração visual: 

 

Isso porque ela tem prerrogativas de um narrador que faz escolhas ao dar 

conta de algo: definir o ângulo, a distância e as modalidades do olhar que, 

em seguida, estarão sujeitas a uma outra escolha vinda da montagem que 

definirá a ordem final das tomadas da cena e, portanto, a natureza da trama 

construída por um filme. Portanto dizer que um filme "mostra" imagens é 

dizer pouco e muitas vezes elidir o principal. (XAVIER, 2003, p. 74) 

 

Logo, resumir o papel da câmera ao somente de mostrar é supérfluo e não abrange a 

complexidade que envolve a produção de uma cena, equivalente ao narrador, a câmera tem 

muito a nos dizer, além de ser sob sua perspectiva que se dá a construção das adaptações e 

obras cinematográficas. A partir da configuração da própria câmera somos levados a entender 

determinada cena de modos diferentes. 

Outro fator importante para as adaptações é a configuração do tempo, este ganha uma 

nova concepção e passa a ser percebido através do avançar das cenas. O tempo adquire 

dinamicidade, permitindo ao expectador vislumbrar diversas as ações que acontecem 

simultaneamente, ou saber todo o passado de determinadas personagens. 

 

As mudanças que, com o cinema, atingem a concepção de tempo, alteram 

também o caráter e a função do espaço, o qual perde sua qualidade estética, 

tornando-se ilimitadamente fluido e dinâmico, adquirindo uma dimensão 

temporal que repousa na sucessividade descritiva e/ou narrativa; deixando de 

ser espaço físico homogêneo e fixo, "pintura", assume a  heterogeneidade do 

movimento do tempo que o conduz. (PELLEGRINI, 2011, p. 22) 
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Desta forma, percebe-se a relação existente entre tempo e espaço, já que o avançar do 

tempo é notado a partir das mudanças que acontecem no cenário e nas personagens que 

constituem o espaço. Ambientes que se desgastam gradativamente, a iluminação indicando o 

passar do dia, ou até mesmo o envelhecer de uma personagem, causando alterações em 

aspectos físicos como cor de cabelo, aparecimento de sinais de expressões, podem nos indicar 

essa relação de como o tempo precisa do espaço para ser percebido nas produções 

cinematográficas, caracterizando como Pellegrini nos diz ser a mistura entre o visível (espaço) 

e o invisível (tempo).  

Além dessa relação que percebemos entre tempo e espaço, é interessante como cada 

obra adaptada se adequa a época em que se situa: 

 

Existem, assim, diferenças básicas da representação do tempo (e das demais 

categorias) nas narrativas modernas e contemporâneas, desde que sua 

percepção e representação estão mediadas, como sugerimos, pelos recursos 

tecnovisuais de cada época. Vale dizer, há sempre um horizonte técnico a 

considerar, influindo diretamente nas formas de percepção e representação 

literárias. Nesse horizonte, o que interessa aqui é sobretudo a intercorrência 

dos procedimentos de representação por meio da imagem que pouco a 

pouco, veio acentuando sua influência na forma narrativa literária. 

(PELLEGRINI, 2006, p. 18)  

 

Através de diversas dimensões, somos levados a interpretar o que nos é mostrado por 

meio da câmera. Trama, fábula, estilo de narração, todos esses aspectos constituem as 

escolhas adaptacionais para a execução de uma obra cinematográfica como a conhecemos.  

Tantos aspectos são importantes para ressaltar o aspecto de autenticidade e 

desvinculação da autonomia da obra literária. Agora somos capazes de perceber a obra, 

produção cinematográfica como autêntica, complexa e com valor equivalente a obra literária.  

Já se percebe que a adaptação detém dimensões que passam a existir somente nas 

obras cinematográficas. O tempo é outro fator complexo nas narrativas este é retratado de 

forma complexa nas adaptações onde percebemos passado, presente e futuro da personagem 

(ou da trama) acontecem de forma simultânea. Podemos vislumbrar acontecimentos durante 

toda uma linha temporal semelhante à imersão dos narradores na literatura, o que dá um de 

dinamicidade a obra adaptada.  

Sendo assim, as adaptações são extremante difundidas no contexto em que estamos 

inseridos, séries, filmes propagandas, todas essas dimensões se configuram no contexto das 

adaptações. Essa necessidade de consumo de produtos culturais, contribuíram para a expansão 

das adaptações de todos os tipos, fazendo-nos perceber o quanto ela é necessária em nosso 
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meio. Permite-nos também perceber as obras cinematográficas como filmes e séries, enquanto 

produtos autênticos, possuidoras de dimensões que só funcionam dentro do âmbito 

cinematográfico, o que agrega valor de originalidade a estes produtos.  

Tais discussões servem para podermos ter noção da estruturação de uma obra 

cinematográfica e das tantas dimensões que se mostram, revelando autenticidade própria e 

artísticas que só funcionam dentro desse âmbito. A partir dessas considerações podemos desta 

forma traçar direcionamentos para analisar aspectos importantes para a adaptação da 

personagem Sherlock Holmes do seu contexto literário para o contexto cinematográfico, 

buscando perceber quais modificações do enredo original foram feitas para que a adaptação 

acontecesse. Trama, fábula, modo de narração, todas essas informações tornam-se necessárias 

para a análise da personagem na série Sherlock, pois é a partir dessas dimensões aqui 

discutidas que a percebemos e atribuímos sentido a suas características marcantes. 
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3 AS NUANCES CONSTITUTIVAS DE SHERLOCK HOLMES NO ROMANCE E 

NA SÉRIE 

Com a grande influência do meio midiático e estímulos visuais em nosso cotidiano, 

não é de se admirar a crescente demanda pelo consumo de produtos culturais como a música, 

séries e o cinema. Como nada é totalmente autêntico e sempre encontramos referências a algo 

já produzido anteriormente, nos deparamos então com as adaptações em grande escala, 

principalmente no âmbito das séries televisivas, como é o caso de Sherlock (2010), série que 

conta com adaptações dos romances e contos do detetive Sherlock Holmes, escritos por 

Arthur Conan Doyle. Buscamos então, a partir dessa constatação, estabelecer uma 

comparação da personagem Sherlock Holmes em ambas as esferas cinematográfica e literária, 

permitindo a partir de então perceber as nuances do trabalho adaptativo que permitiram a 

execução do episódio que aqui analisamos.   

Nosso objetivo principal consiste em perceber como se caracteriza essa personagem, 

seus aspectos físicos e psicológicos que nos permitem conhecer e atribuir sentido ao nome 

Sherlock Holmes através de estilo de narração, e organização da própria personagem dentro 

do episódio. Além de notar quais modificações foram necessárias para que a história e 

personagem se encaixem no tempo atual e para tal, observamos a construção dos aspectos 

comportamentais da personagem tanto no livro, quanto na série, para então ser possível 

afirmar o que acontece com Sherlock a partir de sua adaptação para a obra cinematográfica.  

O romance O cão dos Baskerville, escrito em 1902 por Arthur Conan Doyle, é mais 

uma das diversas aventuras da personagem principal: o famoso detetive da Baker Street, 

Sherlock Holmes, que conta com adaptação para segundo episódio da série britânica, Sherlock 

(2010), que aqui analisamos.  

No romance O cão dos Baskerville, Sherlock é confrontado com mais um caso 

intrigante que exige de suas habilidades de dedução, o caso se passa em um vilarejo afastado 

da capital, Dartmoor e trata da misteriosa morte de Charles Baskerville, por forças até então 

pensadas serem sobrenaturais. Ninguém conseguiu desvendar como o assassinato aconteceu 

de fato, concluindo que a causa de morte da personagem foi em razão de um ataque cardíaco 

em razão de suas feições extremamente assustadas no leito de morte. 

A personagem principal, confrontada a descobrir como ocorreu a morte de Charles, 

não acredita que este tenha sofrido da sina de seus antepassados e morrido em razão de uma 

maldição que assombra a família, maldição esta que consiste na materialização de um 

cachorro infernal que busca a morte de todos descendentes da família Baskerville em punição 

pelas atrocidades cometidas por seu antepassado Hugo Baskerville, com quem toda a 
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maldição teve início. O herdeiro e sobrinho de Charles, Henry Baskerville, está prestes a 

tomar posse dos bens de sua herança, e amigos temem que este venha a sofrer do mesmo mal 

de seu falecido tio. A princípio, Sherlock mostra-se relutante em aceitar o caso que lhe parece 

banal; contudo, rende-se ao seu espírito investigativo e envia seu amigo Dr. Watson, que 

sempre o acompanha em suas aventuras, para lhe manter informado sobre a suposta maldição 

que afronta seu cliente, enquanto secretamente investiga o caso por si só de outros ângulos, 

quando na verdade ele já possuía o caso desvendado e sua mente, precisando somente 

confirmar se sua teoria estava correta. 

O enredo se passa principalmente no vilarejo de Dartmoor, onde residia Charles 

Baskerville, e neste cenário nos deparamos com o principal núcleo de personagens da 

narrativa: o Dr. Mortimer, médico e amigo da família Baskerville, que teme pelo bem do 

sobrinho de seu falecido amigo, Henry. Os Stapleton, que a princípio apresentam-se como 

irmãos e posteriormente descobrimos que na verdade eles eram um casal e escondiam de 

todos essa informação, e Henry Baskerville, sobrinho do falecido Charles Baskerville, que se 

muda para o vilarejo para tomar posse de sua herança. A partir deste núcleo de personagens 

que a trama se desenrola e somos capazes de perceber Sherlock pondo suas habilidades de 

dedução em ação. 

Por sua vez, a série britânica Sherlock (2010) é um drama policial criado pelos 

roteiristas Steven Moffat e Mark Gatiss. Conta com adaptação das histórias do detetive 

escritas por Conan Doyle, além de colocar Sherlock, personagem atemporal, sob a perspectiva 

de um detetive moderno. A série conta com quatro temporadas, com episódios de 

aproximadamente uma hora e cinquenta minutos, onde na segunda temporada um dos 

episódios concentra-se a adaptação do romance O cão dos Baskerville. 

Enquanto na obra literária nos deparamos com um enredo que se passa no século XIX, 

personagens por vezes caricatos dessa época histórica, sob costumes e limitações da época, a 

série Sherlock (2010) conta com uma atualização temporal de toda a ambientação, até mesmo 

de costumes e características das personagens. Sherlock agora conta com artifícios modernos 

que o auxiliam em suas investigações. A personagem da série se insere no contexto moderno 

que conhecemos, as clássicas ruas Londrinas do séc. XIX, com seus cabriolés, e os vilarejos 

remotos da obra literária, agora configuram-se em meio à modernidade de carros, aviões, 

celulares e afins que se mostram nessa realidade adaptada do romance.  Na série observamos 

diversas vezes a personagem utilizar os clássicos táxis londrinos para locomover-se durante 

suas investigações. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Steven_Moffat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Gatiss
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Figura 1 – Sherlock e Watson 

Fonte: Sherlock – The hounds of Baskerville (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 1 observamos as personagens Sherlock e Watson prestes a entrar em um táxi 

que os conduzirão até a estação de trem que os levará até Dartmoor, para desvendar o mistério 

que ronda a cidade sobre experimentos científicos em animais que os transformam em 

monstros, e que possivelmente, um desses animais foi o responsável pela morte do pai de 

Henry Knight. A imagem, pelo posicionamento mais afastado da câmera, nos revela um 

pouco do ambiente em que as personagens estão: as ruas modernas da atual Londres, com 

carros e demais meios de transportes, caracterizando a atualização temporal que ocorre em 

toda a série. Podemos atentar também na figura para predominância da cor azulada, 

transparecendo uma sensação de frieza, capaz de destacar o sentimento de solidão presente 

nas personagens em antecipação a todos os perigos que posteriormente serão expostos e 

desafiados a contorná-los. 

É interessante perceber como se configuram os personagens dentro da adaptação, pois 

há mudanças significativas que agregam teor de novidade aos acontecimentos do enredo.  

Nossa dupla de amigos é confrontada a solucionar o caso a partir do próprio Henry Knight, e 

é interessante perceber que até o sobrenome da personagem a partir da adaptação é alterado. 

Na obra literária, a maldição da família Baskerville é apresentada por meio de uma 

carta, com todo teor de suspense sobrenatural, através do dr. Mortimer, e este é quem 

confronta Sherlock em busca de uma solução que poupe a vida do jovem herdeiro da família, 

Henry Baskerville das garras da fera amaldiçoada, como assim acredita existir: 
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[...] — A data exata 1742. — O dr. Mortimer  tirou-o  do bolso de cima. — 

Esse documento de família foi entregue aos meus cuidados por sir Charles 

Baskerville, cuja morte súbita trágica há cerca de três meses causou muita 

agitação em Devonshire. Posso dizer que era seu amigo, bem como seu 

médico assistente. Ele era um homem energético, astuto, prático e tão sem 

imaginação quanto eu. Mas levava este documento muito a sério, e sua 

mente estava preparada exatamente para esse tipo de fim que acabou tendo.1 

(DOYLE, 2016, p. 240)  

 

Na adaptação esses eventos são reconfigurados: Henry é quem vai à procura de 

Sherlock, pois quer descobrir se o que matou seu pai, Charles Knight, durante um passeio que 

faziam pelo pântano há vinte anos, ainda está a solto, além de buscar provar que suas 

memórias não foram fabricadas em decorrência de um trauma de infância, como todos à sua 

volta acreditam. Essa alteração do sobrenome para Knight (cavalheiro) pode revelar-nos 

equivalência com os valores pelos quais a personagem, pai de Henry, foi assassinada: uma 

espécie de cavaleiro injustiçado que morreu defendendo um ideal  

 A personagem Henry na série acredita fielmente que viu uma criatura abominável: um 

animal semelhante a um cachorro em aparência, porém incrivelmente maior e 

assustadoramente preto, de olhos vermelhos, a personagem também acredita que o animal seja 

fruto de alterações genéticas. No romance o animal mostra-se com grau de semelhança, com a 

diferença de que é claramente descrito com ar espectral, chamas flamejantes que envolvem 

seus olhos e aterroriza a todos que dizem tê-lo visto. 

  

[...] em cima de Hugo estraçalhando sua garganta, estava uma coisa 

hedionda, uma fera grande e preta com a forma de um cão, porém maior do 

que qualquer cão que olhos mortais jamais tenham visto. E, enquanto eles 

olhavam, a coisa arrancou um pedaço da garganta de Hugo Baskerville e, 

quando ela virou seus olhos chamejantes e as mandíbulas gotejantes para 

eles, os três soltar um grito de medo e fugiram à rédea solta, ainda gritando, 

pelo pântano.2 (DOYLE, 2016, p. 241-242) 

 

 O que chama a atenção do detetive para o caso é o fato de todo momento Henry 

referir-se ao animal pela palavra hound (cão), palavra essa já em desuso no contexto atual em 

que a série se instaura. A partir dessa pista, a personagem principal passa por um momento de 

                                                           
1 “The exact date is 1742.” Doctor Mortimer drew it from his breast-pocket. “This family paper was committed 

to my care by Sir Charles Baskerville, whose sudden and tragic death some three months ago created so much 

excitement in Devonshire. I may say that I was his personal friend as well as his medical attendant. He was a 

strong-minded man, sir, shrewd, practical, and as unimaginative as I am myself. Yet he took this document very 

seriously, and his mind was prepared for just such an end as did eventually overtake him.” (DOYLE, 1997, p. 

673) 
2[…] standing over Hugo, and plucking at his throat, there stood a foul thing, a great, black beast, shaped like a 

hound, yet larger than any hound that ever mortal eye has rested upon. And even as they looked  the thing tore 

the throat out of Hugo Baskerville, on which, as it turned its blazing eyes and dripping jaws upon them, the three 

shrieked with fear and rode for dear life, still screaming , across the moor. (DOYLE, 199, p.675) 
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introspecção, esses ainda mais frequentes na série do que na obra literária, onde em sua mente 

procura todas as ligações com a palavra hound que possam vir a lhe ser úteis. Através dessa 

introspecção Sherlock constata que a palavra na verdade possa ser uma sigla: H.O.U.N.D., 

como mostra a imagem a seguir, são as iniciais de nomes de pessoas que foram cobaias no 

desenvolvimento e teste do alucinógeno, que continuava a ser secretamente testado e 

influenciava toda a percepção de quem fosse exposto à substância. 

Essa atualização linguística na palavra também é um traço da atualização temporal que 

acontece com todo o enredo, e por meio desse detalhe que Sherlock é capaz de solucionar o 

caso, descobrindo que na verdade o que causou as alucinações em Henry e a morte dos outros 

foi a exposição que o mesmo teve a esse alucinógeno altamente danoso, a droga condiciona 

quem sofre exposição comportamentos de pânico e agressividade levando o indivíduo a 

cometer suicídio. Essa droga causa danos irreversíveis no cérebro dos indivíduos que a inala, 

criada e testada no projeto H.O.U.N.D. para ser usada como arma de guerra e atordoar os 

inimigos, incitando neles seus piores medos. 

O animal demoníaco do livro, no primeiro momento da série, se configura como sendo 

possivelmente alterado geneticamente em laboratório, enquanto o do livro não passava de 

uma lenda que assusta aos descendentes da família Baskerville. Posteriormente, descobrimos 

que na verdade o cão infernal da lenda é um animal real coberto de uma substância 

florescente que causava a impressão de estar envolto em chamas. O cachorro pertencia aos 

Stapleton, e esse queria se livrar de todos os descendentes da família Baskerville, pois dessa 

forma, por também ser parente da família, herdaria a toda fortuna. 

No contexto da adaptação, uma teoria de conspiração ronda toda a Dartmoor sobre o 

centro de pesquisas Baskerville, local que todos acreditam realizar experimentos genéticos em 

animais diversos, que agora toma forma de um centro de pesquisas de armas químicas e 

biológicas, onde experimentos científicos de vários tipos acontecem. É desse complexo que 

Henry e os moradores de Dartmoor acreditam ter vindo o monstro que assombra os pântanos 

da localidade, atraindo turistas de todas as partes para a pacata cidade. 
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Figura 2– Entrada de Baskerville 

Fonte: Sherlock – The hounds of Baskerville (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem acima representa a entrada para o centro de pesquisa Baskerville através da 

câmera que representa a perspectiva dedutiva sob o olhar de Sherlock Holmes. No livro, o 

local onde acontece o assassinato de Charles é nos arredores da mansão Baskerville, enquanto 

no episódio da série a ambientação do assassinato se dá nos arredores do centro de pesquisa 

que leva o nome da mansão. O local, como na placa diz, é proibido e somente pessoal 

autorizado pode ter acesso; para tal, Sherlock quebra leis, situação que não enxergamos no 

romance, a personagem se atém a valores morais, e utilizando-se de um cartão de acesso 

pertencente ao seu irmão Mycroft, membro do governo inglês, de quem Sherlock 

furtivamente o roubou, permitindo-os entrarem e poderem realizar uma breve investigação do 

que acontece na base, e se experimentos de modificação genética de animais são realmente 

realizados. 

As escolhas adaptacionais já são percebidas desde o começo da trama: Sherlock não se 

mostra tão contido emocionalmente enquanto no livro, conseguimos até estabelecer uma 

relação de empatia maior com a personagem que demonstra fraqueza e dúvida diante das 

situações que enfrenta, o que quase não percebemos na personagem do livro. Enquanto o 

Sherlock da obra literária é extremamente metódico em manter-se com aparência impecável, 

percebe-se o cuidado em demonstrar a elegância e organização da personagem, que sempre se 

mantinha com roupas extremamente limpas e alinhadas: “Com seu terno tweed e boné de 

pano, parecia um turista no pântano, e havia conseguido, com aquele amor felino pela limpeza 

pessoal que era uma de suas características, que o seu queixo ficasse tão liso e a sua roupa 
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branca tão perfeita como se estivesse na Baker Street.”3 (DOYLE, 2016, p. 351). Percebe-se 

que até em situações extremas, Sherlock mantinha-se com sua aparência e higiene 

impecáveis, traço característico da personagem. Logo no começo do episódio nos deparamos 

com a personagem totalmente transtornada com roupas manchadas de sangue, ao retornar de 

uma caçada esportiva que em nada foi capaz de distraí-lo, por estar a muito tempo sem 

desvendar nenhum mistério e sua mente, que necessita estar a todo o momento em ação, é sua 

maior inimiga no momento. Na figura a seguir nos deparamos com Sherlock em primeiro 

plano, em posição de inferioridade em relação ao seu amigo Watson à sua frente, 

demostrando tais fragilidades e dificuldades em lidar com sua mente e temperamento agitados 

e o quanto luta para não deixá-las transparecer, sem muito sucesso. 

 

Figura 3–  Fragilidade de Sherlock 

Fonte: Sherlock – The hounds of Baskerville (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A personagem demonstra precisar de algo forte o suficiente para distraí-la, e somente 

os casos e as drogas são capazes de surtir tal efeito. Percebemos um Sherlock dependente da 

nicotina, tentando ver-se livre da tentação logo nos primeiros momentos do episódio. Os 

vícios da personagem também estão presentes na obra literária, contudo são substâncias bem 

mais pesadas do que as mostradas na série, que preocupam Watson, mas este não interfere nas 

escolhas da personagem principal.  Na série, essa preocupação permanece, contudo, Watson, a 

pedido da personagem, busca fazer com que Sherlock abandone sua dependência da nicotina 

                                                           
3 "In his tweed suit and cloth cap he looked like any other tourist upon the moor, and had contrived, with that 

catlike love of personal cleanliness which was one of his characteristics, that his chin should be as smooth and 

his linen as perfect as if he were in Baker Street." (DOYLE, 1997, p. 740) 
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em momentos de ausência de casos que possa desvendar e ocupar sua mente, escondendo seus 

cigarros. 

É perceptível na série uma personagem menos comprometida com valores sociais, 

mais irritável, arrogante e exibicionista: no entanto, apesar de tudo, ainda conseguimos 

vislumbrar nela seus medos e fragilidades, diferentemente da personagem da obra literária, 

que parece ser imune aos sentimentos e utiliza-se da cortesia, traço marcante dos costumes da 

época em que a obra literária se instaura, quando lhe convém e quando tem relação com a 

resolução de seus casos e clientes. 

Na imagem a seguir podemos visualizar a expressão de puro medo da personagem, 

enfatizada pelo uso do primeiro plano no enquadramento. Aqui ele está claramente em 

conflito com a razão que tanto preza e o domina, e o sentimento de medo, algo que 

dificilmente ele demostra sentir. Esse medo se instaura na construção da personagem 

justamente pelo fato de ela estar passando por um momento de dúvida e não acreditar que 

realmente um animal demoníaco possa existir, já que nenhuma de suas explicações racionais 

parecem aplicar-se ao caso. Ele próprio cita que seu corpo é fraco, não suporta a carga da 

emoção e quer trair sua mente extremamente racional. Podemos destacar também alguns 

elementos na figura baixo que representam essa dúvida existente na personagem: a sombra 

que cobre parte de seu rosto revelando uma luta interna entre a razão e a moção, e a bruma 

que o envolve por completo, demonstrando o quão desnorteado a personagem se sente. 

 

Figura 4– Sherlock 

Fonte: Sherlock – The hound of Baskervilles (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherlock mostra-se um personagem peculiar e de características marcantes durante 

toda a obra literária, alto, magro de aspecto austero, essas são algumas das palavras que 
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Watson usa para descrevê-lo. Sua habilidade de dedução é sempre tratada como algo único e 

inalcançável por qualquer outro individuo, sendo uma característica inerentemente ligada e 

existente para ser da personagem. O ponto destaque de Sherlock é sua capacidade lógica e 

dedutiva, que sempre está um passo à frente de todos à sua volta: 

 

— Nenhuma menção àqueles caçadores locais, Watson, mas um médico 

rural, como você observou com muita perspicácia — disse Holmes com um 

sorriso maroto. — Acho que estou razoavelmente justificado em minhas 

deduções. Quanto aos adjetivos, eu disse, se me lembro bem, amável, sem 

ambição e distraído. Segundo minha experiência, só um homem amável 

neste mundo recebe provas de estima, só um homem sem ambição 

abandonou uma carreira em Londres por uma no campo, e só um homem 

distraído deixa sua bengala e não seu cartão de visitas após esperar uma hora 

na sala.4 (DOYLE, 2016, p.234). 

 

 Além de percebemos através do fragmento acima como Sherlock se vangloria de suas 

habilidades de dedução a frente da capacidade de Watson, ele também nós mostra alguns 

aspectos de como as deduções acontecem dentro do contexto literário, ele narra cada ligação 

lógica que realiza mentalmente a partir de informações que adquire do ambiente ou objeto que 

busca analisar. Por exemplo, isso acontece também no trecho abaixo, pois, antes mesmo da 

personagem citar algo sobre a carta que carrega no bolso, Sherlock já havia feito todas as 

deduções e já tinha informações sobre o tipo e data do documento apenas por visualizar uma 

pequena parte do papel: 

 

—Tenho no meu bolso um manuscrito — disse dr. James Mortimer. 

— Percebi quando o senhor entrou na sala — disse Holmes. 

— É um manuscrito. 

— Do início do século XVIII, a menos que seja uma falsificação. 

— Como pode dizer isso, senhor?  

— O senhor deixou à mostra uns cinco centímetros dele, que eu pude 

observar durante todo o tempo em que esteve falando. Seria um mau 

especialista aquele que não conseguisse saber a data de um documento com 

a previsão aproximada de uma década. Talvez o senhor tenha lido a minha 

pequena monografia sobre o assunto. Acho que esse é de 1730. 5 

                                                           
4 "No mention of that local hunt, Watson," said Holmes with mischievous smile, "but a country doctor, as you 

very astutely observed. I think that I am fairly justified in my inferences. As to the adjectives, I said, if I 

remember right, amiable, unambitious, and absent-minded. It is my experience that it's only an amiable man in 

this world who receives testimonials, only a unambitious who abandons a London career for the country, and 

only an absent-minded one who leaves his stick and not his visiting-card after waiting an hour waiting in your 

room." (DOYLE, 1997, p.671) 
5 “I have in my pocket a manuscript” said Dr. James Mortimer. 

“I observed as you entered the room,” said Holmes. 

“It is an old manuscript” 

“Early eighteenth century, unless it is a forgery.” 

“How can you say that, sir?” 



32 

 

 

 

Sherlock ainda aproveita a oportunidade para vangloriar-se de sua habilidade e não se 

importa com a possibilidade de ter soado rude a outra pessoa com quem dialoga. Enquanto 

alguns começavam a entender o caso, Sherlock já o tinha todo esquematizado em sua mente.  

No fragmento a seguir temos um diálogo entre a personagem e Watson, demonstrando como 

as deduções realizadas pelo detetive acontecem no romance: sem ter recebido nenhuma 

informação de Watson, Sherlock deduz facilmente apenas pelas evidencias que percebe ao 

observar o amigo, tudo  o que ele fez durante grande parte do dia. 

 

[...] — Abra a janela, então! Percebo que você esteve no seu clube o dia 

inteiro. 

— Meu caro Holmes! 

— Estou certo? 

— Claro, mas como... 

Ele riu da minha expressão confusa. 

— Há uma frescura encantadora irradiando de você, Watson, o que torna um 

prazer exercitar as modestas faculdades que eu possuo a sua custa. Um 

cavaleiro sai de casa num dia chuvoso e lamacento. Volta imaculado à noite 

com brilho ainda em seu chapéu e suas botas ainda brilhando. Portanto, ele 

permaneceu imóvel o dia inteiro. Ele é um homem que não tem amigos 

íntimos. Onde, então, podia ter estado? Não é óbvio?6 (DOYLE, 2016, p. 

254) 

 

E tal característica dedutiva inerente à personagem, que o permite sempre estar à 

frente do pensamento dos outros à sua volta, também é explorada na da adaptação. Podemos 

perceber que uma câmera funciona como olho da personagem, e conforme ele vai realizando 

as deduções, observamos detalhe por detalhe daquilo que ele próprio visualiza e das ligações 

lógico-mentais que realiza em segundos: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
“You have presented an inch or two of it to my examination all the time that you been talking. It would be a poor 

expert who could not give the date of document within a decade or so. You may possibly have read my little 

monograph upon the subject. I put that at 1730.” (DOYLE, 1997, p. 673) 
6 "Open the window, then! You have been at your club all day, I perceive." 

"My dear Holmes!" 

"Am I right?"  

"Certainly, but how—?" 

He laughed at my bewildered expression. 

"There is a delightful freshness about you, Watson, which makes it a pleasure to exercise and any small powers 

which I possess at your expense. A gentleman goes forth on a showery and miry day. He returns immaculate in 

the evening with the gloss still on his hat and his boots. He has been a fixture therefore all day. He is not a man 

with intimate friends. Where, then, could he have been?  Is it not obvious?" 

 (DOYLE, 1997, p. 683) 
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Figura 5 – Deduções 

Fonte: Sherlock – The hound of Baskervilles (2010) 

 

 

 

Como podemos observar pelas imagens em primeiríssimo plano, elas nos indicam a 

percepção dedutiva dos detalhes que rodeiam a personagem sob a ótica de Sherlock, a partir 

de implicações que ele próprio faz, torna-se capaz de facilmente relatar tudo que a outra 

pessoa esteve fazendo, com quem esteve, e ainda vai além relatando sobre outras pessoas fora 

do contexto da dedução, essa característica que ele próprio gosta de exibir a todos. 

Sherlock constitui-se como uma personagem de contrastes que apesar de apreciar 

música clássica e a cordialidade, é extremamente dependente de substâncias ilícitas, em razão 

de sua mente extremamente ativa que necessita de atividade para exercitar-se a todo o 

momento. O Sherlock da obra literária mostra-se perfeito em suas habilidades únicas e 

incapazes de serem alcançadas por outro, a personagem da série transparece mais 

características negativas e humanas, o que nos causa um efeito de empatia com a personagem.  

Para que o teor de novidade se mantenha vivo dentro da série, são feitas algumas 

modificações na própria sucessão de fatos, acontecimentos da história. Sherlock e suas 

aventuras são muito bem conhecidas pelo público britânico e a série, de origem também 

britânica, opta por trazer essas mudanças e atualizações da própria história como já 

percebemos, mesmo porque em uma história de detetive só há o estímulo para continuarmos 

consumindo se houver algo de novo a ser experienciado. 

Enquanto na obra literária somos confrontados com um Sherlock rendido à razão, 

extremamente metódico, que faz questão de manter-se com seus trajes limpos durante as 

investigações de seus casos, percebemos sua natureza perfeccionista individualista que se 

basta na obra literária. Na série acontece uma quebra dessas super-qualidades e uma 

aproximação da natureza humana, incluindo suas imperfeições, é melhor percebida. 
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A personagem do livro possui uma incrível capacidade de desligar sua mente de coisas 

que não lhe fossem vir a ser úteis para sua principal atividade, a arte da dedução analítica, 

tudo que a personagem faz é em razão da dedução dos seus casos. Enquanto a personagem 

literária ainda tenta manter uma figura sociável, o Sherlock da série não demonstra apego a 

pessoas e sentimentos, muito menos no cultivo de uma boa imagem e amizades, a única 

pessoa que consegue lidar, com certa dificuldade com essa personalidade narcisista e 

individualista de Sherlock é o seu colega Watson, e mesmo assim é capaz de usar seu amigo 

como meio para alcançar seus objetivos. A personagem não mede esforços em se tratando de 

conseguir finalizar suas investigações ainda que isso signifique aproveitar-se das pessoas à 

sua volta. No livro, Sherlock usa Watson e o engana sobre estar em Baker Street desvendando 

outro caso, quando na verdade estava o tempo todo escondido em Dartmoor, realizando 

investigações por si só. Watson por sua vez chateia-se com a falta de sensibilidade de Watson 

a ponto de usá-lo e fazê-lo desperdiçar tempo colhendo informações em vão.  

— Bem, estou sinceramente satisfeito com o fato de você estar aqui, porque 

a responsabilidade e o mistério estavam se tornando grande demais para os 

meus nervos. Mas que milagre trouxe você aqui, e o que tem feito? Pensei 

que você estivesse na Baker Street trabalhando naquele caso de chantagem. 

— Foi isso que eu quis que você pensasse. 

— Então você me usou e mesmo assim não confia em mim! — exclamei 

com certa mágoa. — Acho que merecia melhor tratamento de sua parte, 

Holmes.7 (DOYLE, 2016, p. 352-353) 

 

Na série, durante um de seus momentos de dúvida entre razão e emoção. O detetive 

trata Watson com grosseria, precisando retratar-se com um pedido de desculpas. Independente 

da mídia, Sherlock ainda mantém um nível de consideração pelos outros, ainda que envolto 

por uma fachada anti-social. 

Podemos constatar essa sua extrema dedicação à resolução de seus casos no livro e na 

série, a partir da descrição da personagem e de suas feições extremamente desgastadas que 

nos revelam o quão dependente dessa atividade é Sherlock; a única coisa capaz de despertar 

diferentes reações, sentimentos nele são os casos. O fragmento a seguir nos revela justamente 

essa característica do comportamento de Sherlock, ele não se importa se chega ao leito de 

quase morte durante as investigações de seus casos, pois isso parece ser a única atividade pela 

qual a personagem vive: 

                                                           
7 "Well, I am glad from my heart that you are here, for indeed the responsibility and the mystery were both 

becoming too much for my nerves. But how in the name of wonder did you come here, and what have you been 

doing? I thought that you were in Baker Street working out that case of blackmailing." 

"That was what I wished you to think." 

"Then you use me, and yet do not trust me" I cried with some bitterness. "I think that I have deserved better at 

your hands, Holmes." (DOYLE, 1997, p. 741) 
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Abaixei-me sobre a trave da entrada lá estava ele sentado sobre uma pedra 

do lado de fora com os olhos cinzentos exibindo uma expressão divertida ao 

verem o meu espanto. Ele estava magro e cansado, mas sereno e alerta, com 

seu rosto perspicaz bronzeado pelo sol e maltratado pelo vento.8 (DOYLE, 

2016, p. 351) 

 

 

A personagem literária não fala de seus planejamentos e possíveis soluções dos casos, 

guardados para si até que eles se concretizem, o que acaba sendo um falta de empatia do 

personagem com outras pessoas, além de também parecer uma medida de cautela para manter 

sua imagem “perfeita”, mantendo-se longe dos riscos de possíveis erros:  

 

Um dos defeitos de Sherlock Holmes, se é que realmente se pode chamar 

isso de defeito, era o fato de ser excessivamente avesso a comunicar os seus 

planos completos a qualquer outra pessoa até o momento de sua execução. 

Em parte isso vinha sem dúvida da sua própria natureza autoritária, que 

adorava dominar e surpreender aqueles que estavam à sua volta. Em parte, 

também, da sua cautela profissional, que o impedia sempre de correr 

qualquer risco.9 (DOYLE, 2016, p. 374)  

 

Essa capacidade de planejamento da personagem é diminuída na série, onde nos 

percebemos um Sherlock menos cuidadoso e praticando ações precipitadas antes de chegar à 

conclusão dos seus casos, observamos isso quando Sherlock leva Henry ao pântano sem 

pensar nas implicações que isto pode trazer para personagem e para si próprio, além de atira-

se a primeira conclusão de que a droga que Henry ingeria e o induzia a alucinações estavam 

no açúcar que consumia. Essas pequenas falhas na execução do desvendar de seus casos não 

são tão percebidas dentro da obra literária. Sherlock agora se configura como um detetive 

moderno na série: apesar de ainda se mostrar excepcional, ainda se constitui como uma pessoa 

normal, exposta ao medo, a dúvida e as suas inseguranças, com habilidades dedutivas 

extremamente bem desenvolvidas o que pode ser alcançado por qualquer outro indivíduo.  

Desta forma, é perceptível como temos uma reconfiguração em diversos aspectos da 

personagem principal: conta-se com uma atualização temporal permitindo a inserção de 

artifícios tecnológicos modernos que facilitam o uso de seu intelecto, e ainda um 

esmaecimento de sua individualidade, já que é notável que a personagem precisa de outras 

                                                           
8 I stopped under the rude lintel, and there he sat upon a stone outside, his gray eyes dancing with amusement as 

they fell upon my astonished features. He was thin and worn, but clear and alert, his keen face bronzed by the 

sun and roughened by the wind. (DOYLE, 1997, p. 740) 
9 One of Sherlock Holmes defects—if, indeed, one may call it a defect—was that he was exceedingly loath to 

communicate his full plans to any other person until the instant of their fulfilment. Partly it came no doubt from 

his masterful nature, which loved to dominate and surprise those who were around him. Partly also from his 

professional caution, which urged him never to take any chances. (DOYLE, 1997, p. 734) 
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pessoas, além de demostrar, mesmo que mal, alguns de seus sentimentos e fraquezas. Apesar 

de modificações significativas serem observadas na trama da obra literária para série, ainda é 

possível resgatar as principais características que nos permitem conhecer e atribuir sentido ao 

nome Sherlock Holmes, ressaltando assim como as adaptações são um produto novo e 

autêntico, mesmo que ainda partam de um produto já existente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da demanda pelo visual que nos inserimos no contexto social atual, é 

interessante perceber como somos dependentes de conteúdos para entretenimento, feito as 

adaptações. Diante da perspectiva acerca das adaptações expostas pelos autores aqui citados, 

nos propusemos ao longo da pesquisa em analisar a construção da personagem Sherlock 

Holmes e seus principais aspectos comportamentais, físicos e psicológicos a partir de sua 

adaptação do romance O cão dos Baskerville, escrito por Arthur Conan Doyle, para a série 

Sherlock (2010), adaptada das histórias do detetive por Steven Moffat e Mark Gatiss. Para tal, 

selecionamos fragmentos do romance que demostrassem essas características na personagem 

e imagens do episódio da série que revelassem como essas características foram retratadas 

dentro da adaptação. 

 Compreendemos assim que estas obras mantêm um diálogo entre si, o núcleo de 

personagens principais permanece semelhante ao da obra literária, a ambientação dos locais 

por onde Sherlock se locomove mantém-se também com grau de semelhança, o vemos 

morando em Baker Street e locomovendo-se para Dartmoor como na obra literária, porém 

visualizamos essas situações sob uma perspectiva atualizada, com a inserção de artifícios 

tecnológicos modernos, como é o caso do uso de telefones celulares pelas personagens, carros 

e diversos. 

No que diz respeito especificamente à construção de Sherlock Holmes, como proposto 

em nossos objetivos, foi possível constatar uma aproximação de uma natureza mais humana 

na personagem principal da série: o Sherlock da obra literária demonstra necessitar menos de 

pessoas para resolução de seus casos, enquanto na série percebemos sua capacidade de 

planejamento falha e de como a opinião dos outros, principalmente a ajuda de Watson, são 

necessárias para que ele venha a solucionar o caso. 

Os sentimentos da personagem são demostrados com mais frequência na série, é 

perceptível sua luta interna entre razão emoção, onde ele não sabe lidar com aquilo que sente 

descontando nas pessoas a sua volta, principalmente quando confrontado com o medo durante 

a exposição ao alucinógeno no pântano, ele custa a aceitar que realmente está experienciando 

a dúvida de estar errado. Contudo, Sherlock é capaz de reconhecer sua falta de jeito em lidar 

com aspectos sentimentais de sua vida, outro detalhe que percebemos manter uma abordagem 

diferenciada da obra literária, já que tais inseguranças são quase imperceptíveis, o que 

contribui para que percebamos sua habilidade de dedução como inalcançável por outra 

pessoa. Podemos inferir a partir disso que essa suavização da individualidade da personagem 
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e a demonstração de suas fraquezas, como é o caso do medo, se dê em razão da necessidade 

de causar um efeito de empatia no telespectador para que esse se reconheça de alguma forma 

na personagem. 

A partir de tais afirmações, foi possível constatar as mudanças que surgiram na 

personagem a através de sua adaptação para série, desde o que diz respeito a ambientação, a 

personagens da série. Tais alterações são feitas por diversas razões, podemos entender que a 

partir de sua adaptação, Sherlock agora configura-se como um detetive moderno, que possui 

problemas comportamentais como qualquer individuo atualmente, e o que lhe diferencia das 

demais pessoas é sua capacidade avançada de dedução.  

Por tanto, entende-se que nosso trabalho possa contribuir para a expansão de estudos 

na área da literatura e cinema, especialmente no âmbito condizente ao de adaptações e análise 

de obras literárias e fílmicas, permitindo dessa maneira que estudantes de graduação 

interessados pela área possam ter no que se espelhar, além de permitir a aqueles que possuem 

interesse pelas aventuras da personagem que aqui foi analisada compreenderem melhor as 

histórias do detetive Sherlock Holmes. 
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