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RESUMO 
 
 
 
O crime fiction ocupa uma parcela importante da grade televisiva em todo o mundo, desde que se existe 
televisão. De fato, o crime drama é a categoria mais produzida e mais exibida no horário nobre da 
televisão norte-americana e ocupa parcela significativa da grade televisiva britânica. Observamos, nos 
últimos cinco anos, o crescimento exponencial da quantidade de séries de crime: em 2014, identificamos 
2.773 séries investigativas catalogadas pelo IMDB; em 2019, havia um total de 5.670 títulos. 
 
Nesse contexto, em que uma série disputa a atenção da audiência com outras obras semelhantes, 
observamos a ascendência e o sucesso de adaptações que atualizam as aventuras de dois dos personagens 
mais antigos (e reconhecidos) do gênero, Sherlock Holmes e John Watson: a premiada série da BBC, 
Sherlock (2010-2017) e a popular série investigativa da CBS, Elementary (2012-2019). 
 
Nosso ponto de partida foi tentar compreender como o mesmo personagem, a partir da mesma fonte de 
textos, pode ser flexibilizado e adaptado em dois produtos tão distintos. Seguimos uma perspectiva 
diferente das pesquisas recentes, a partir do estudo de como as tradições influenciam a criação das obras. 
Verificamos de que forma os personagens – Sherlock Holmes e John Watson – foram apresentados nas 
duas recentes modernizações seriadas, Sherlock e Elementary. Analisamos a construção das identidades 
das séries, como as elas negociam as convenções estabelecidas de seriados investigativos, os elementos 
relacionados às aventuras da dupla de detetives e as práticas industriais específicas (dos canais BBC e 
CBS). Tentamos responder como os elementos tradicionais e convencionais aparecem nas obras; como 
criar, dentro de categorias rígidas, e inovar, sem perder os atributos reconhecíveis do gênero. 
 
Nesta investigação aproximamo-nos de Sherlock, de Elementary, das histórias e adaptações de Sherlock 
Holmes e do crime fiction. Estudar crime fiction é lidar com um gênero popular e amplamente difundido, 
refletindo a importância e notoriedade do gênero, seja na literatura ou no audiovisual. Pesquisar sobre 
Sherlock Holmes é tratar do personagem mais conhecido e mais adaptado do mundo, é pensar a 
importância e relevância histórica, cultural e econômica do personagem e de suas aventuras. Analisar 
Elementary e Sherlock permite-nos aproximar de narrativas seriadas, um produto televisivo que cada 
vez mais ganha espaço e notoriedade por parte da audiência, da crítica e de estudiosos, averiguando e 
testando modos de aproximação e de análise. Esta tese dialoga e corrobora com os estudos de televisão, 
com investigações de produtos associados a fortes tradições, como também contribui para análises de 
adaptações cujo texto-fonte seja amplamente conhecido.  
 
 
 
Palavras-chave: Adaptação. Tradição. Estilo. Narrativa seriada. Sherlock Holmes. 

 



ABSTRACT 

 

Crime fiction has occupied an important part of the television schedule worldwide, for as long as there 
has been television. In fact, crime drama is the most produced and most exhibited category on American 
prime-time television and occupies a significant portion of the British television schedule. We have 
seen, in the past five years, the exponential growth in the number of crime series. In 2014, we identified 
2.773 investigative series cataloged by IMDB; in 2019, there were 5.670 titles. 

In this context, in which a series competes for the audience’s attention with other similar products, we 
observe the success of adaptations that update the adventures of two of the oldest (and most recognized) 
characters of the genre, Sherlock Holmes and John Watson: the award-winning BBC series, Sherlock 
(2010-2017) and the popular CBS investigative series, Elementary (2012-2019). 

Our starting point was to try to understand how the same character, from the same source of texts, can 
be flexible and adapted in two very different products. Following a different perspective from recent 
research, we study how traditions influence the creation of works. Verifying how the characters – 
Sherlock Holmes and John Watson – were presented in the two recent serialized modernizations, 
Sherlock and Elementary. Observing the construction of the series’ identities, focusing on how the two 
series negotiate with the established conventions of investigative series, with the elements from the 
adventures of the classic detectives and with specific industrial practices (from BBC and CBS channels). 
We try to answer how traditional and conventional elements appear in products; how to create, within 
strict categories; and innovate, without losing the recognizable attributes of the genre. 

In this investigation, we approach Sherlock, Elementary, stories and adaptations of Sherlock Holmes 
and crime fiction. Studying crime fiction is dealing with a popular and widespread genre, considering 
the importance and notoriety of the genre, whether in literature or in audiovisual. Researching Sherlock 
Holmes is deal with the best-known and most adapted character in the world, it’s thinking about the 
importance and relevance historical, cultural and economic of the character and his adventures. 
Analyzing Elementary and Sherlock allows us to approach serial narratives, a television product that 
increasingly gains space and notoriety among the audience, the critic and scholars, investigating and 
testing methods of analysis. This thesis dialogues and corroborates with television studies, with 
investigations of products associated with strong traditions, as well as contributing to analysis of 
adaptations whose source text is widely known. 

 

 

Key-words: Adaptation. Tradition. Style. Serial Narrative. Sherlock Holmes. 
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"Sherlock não quer descansar em paz - ele nos chama das profundezas geladas de Reichenbach. Mas 
todas as nossas variações modernas serão sempre eclipsadas pelos maravilhosos originais de Doyle.”  

(Steve Thompson, 2012 - escritor, ator e roteirista da série Sherlock) 

 

Introdução: O problema inicial 

 
Caso um: Sherlock da BBC 

O ano é 2008. Dois amigos, Steve Moffat e Mark Gatiss, estão sentados em um vagão de trem, 

conversando sobre um de seus personagens favoritos (TRIBE, 2014) – o detetive mais 

conhecido, mais documentado e mais amado do mundo (STARRETT, 1963). Além de grandes 

apreciadores das histórias de Sherlock Holmes, os dois compartilham o entusiasmo de produzir 

entretenimento. Dessa conversa surge a ideia de modernizar as histórias de Sir Arthur Conan 

Doyle. Em 2008, com aval da BBC, a dupla de amigos (e Sue Vertue, esposa de Moffat) gravam 

um episódio piloto, o primeiro de uma série de seis episódios com sessenta minutos. A BBC 

gosta do resultado, mas pede algumas alterações.  

Em 2010, o canal britânico divulga um comunicado de imprensa informando a produção do 

mais novo drama do canal, a série Sherlock, com três episódios de noventa minutos. Os 

episódios de Sherlock impressionam por sua qualidade e fidelidade aos textos de Doyle. A série 

ganha prêmios e uma legião de fãs, conquistando os exigentes Baker Street Irregulars (uma das 

comunidades mais antigas de fãs) e novos espectadores. Configura-se um evento nacional 

(PEARSON, 2015) ao trazer de volta o “water-cooler moment”1 (LISTER, 2014), tornando o 

programa mais assistido da BBC desde 2001 (PEARSON, 2015). A série vira global 

(RAESIDE, 2016) e ganha um episódio exibido no cinema2, mais prêmios e mais seguidores 

ao redor do mundo. Finaliza seu ciclo com quatro temporadas, 86 prêmios (168 indicações), 

exibição em mais de duzentos países3, novos fãs e com a gratidão dos antigos (e extremamente 

exigentes) fãs de Sherlock Holmes. 

                                                 
1 Expressão que faz referência a algum momento bastante significativo na história televisiva que é discutido no 
dia seguinte nos ambientes de trabalho. 
2 O episódio “The Abominable Bride” foi exibido em 750 salas de cinema no Reino Unido, entre 5 e 6 de janeiro 
de 2016. Nos Estados Unidos, apesar da estreia limitada, alcançou o 5º lugar de bilheteria da semana. Arrecadou 
no mundo inteiro um total de US$ 30 milhões em bilheteria de cinema (SWENEY, 2016). 
3 Sherlock é exibida em mais de duzentos países (BATTY, 2015) e pode ser descrita como a série mais popular do 
mundo (RAMPTON, 2016). 
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Caso dois: Elementary da CBS 

O ano é 2011. Carl Beverly, um dos produtores mais cobiçados da CBS, em uma reunião com 

seu colega roteirista Rob Doherty, sugere trazer Sherlock Holmes para Nova York. O canal, 

famoso por séries investigativas (franquia CSI, franquia NCIS, Criminal Minds), entra em 

contato com a produtora de Sherlock, Sue Vertue, para a coprodução de uma versão da série de 

sucesso. Muito agradecida pelo convite, Vertue diz que não tem interesse, que estão muito 

felizes e satisfeitos em produzir Sherlock somente para a BBC.  

A CBS encomenda o roteiro de Elementary em setembro de 2011 (GOLDBERG, 2011). 

Surgem notícias de que os criadores e produtores da série britânica ameaçam processar a CBS 

se o Sherlock norte-americano se parecer em qualquer instância com o Sherlock da BBC 

(OCASIO, 2012). Doherty responde dizendo que modernizar Sherlock Holmes não é nenhuma 

novidade (ROBERTS, 2012) – afinal, a Universal fez isso na década de 19404. A CBS responde 

dizendo que jamais iriam infringir os direitos autorais de uma obra, porém enfatiza que Sherlock 

Holmes está em domínio público desde 1980. Aprovado o roteiro, em janeiro de 2012, os 

produtores vão em busca do ator e escolhem o britânico Johnny Lee Miller, que, 

coincidentemente, dividia os palcos britânicos com Benedict Cumberbatch5. Contratam Lucy 

Liu como Watson, o que causa mais questionamentos sobre essa nova adaptação e as 

‘liberdades’ com o texto de Doyle (JEFFERY, 2012).  

Após a gravação do piloto, Lucy Liu comenta, em uma entrevista, que o piloto foi enviado para 

o criador de Sherlock e “ele disse que ficou realmente impressionado e satisfeito com o 

resultado e viu que a correlação era completamente diferente” (Lucy Liu em YUAN, 2012, 

tradução nossa6). Elementary recebe comentários de repúdio em páginas da internet7, mas 

também conquista fãs e apreciadores. Críticas positivas defendem que Elementary é melhor que 

                                                 
4 Quando Basil Rathbone personificava um Sherlock Holmes que combatia nazistas. 
5 Miller e Cumberbatch atuavam no teatro como Dr. Frankenstein e a Criatura, revezando os papéis. 
6 Trecho original: “and he said that he was really impressed and pleased with how it turned out and he saw that the 
correlation was completely different” (Lucy Liu em YUAN, 2012). 
7 Fãs de Sherlock discutiam em fóruns sobre o desprezo em relação à adaptação americana, pontuando que 
Elementary não tinha elementos suficientes de Doyle e que a série não tinha a mesma qualidade de Sherlock 
(PORTER, 2014; PEARSON, 2015).  
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Sherlock em vários aspectos8. A série se torna um sucesso de audiência, sendo uma das dez 

séries mais assistidas da rede broadcast estadunidense (PORTER, 2014; PEARSON, 2015). 

Ganha mais seis temporadas, encerrando seu ciclo em 2019 com a sétima temporada. 

O sucesso dessas duas modernizações nos faz refletir sobre a constante relevância das aventuras 

da clássica dupla de detetives de Sir Arthur Conan Doyle. As séries Sherlock (BBC, 2010-2017) 

e Elementary (CBS, 2012-2019) poderiam ser apenas produtos entre as inúmeras produções 

investigativas seriais. No entanto, não estamos falando de quaisquer dois detetives, e sim da 

dupla mais tradicional do gênero, aquela que, como queremos demonstrar no decorrer desta 

pesquisa, popularizou as narrativas detetivescas.  

Estes dois casos, Sherlock e Elementary, também demonstram uma renovação do interesse 

popular nas aventuras da dupla. Evidência encontrada desde 2009, quando observamos os 

personagens de Doyle ocupando posição de prestígio nas produções audiovisuais – primeiro 

com o grande sucesso de bilheteria da Warner Bros, Sherlock Holmes (2009, 2011), seguido 

em 2010 pela estreia de Sherlock na BBC, que conquistou não só a nação inglesa como também 

o mundo; e em 2012, pela estreia de Elementary, na CBS, que se tornou uma das séries mais 

assistidas do país. Esses eventos revelam que Sherlock Holmes continua em voga. Tanto que, 

em 2012, o Guinness World Records apontou Sherlock Holmes como o personagem literário 

humano mais retratado no cinema e na televisão.   

A presença de Sherlock Holmes em tantos produtos audiovisuais também despertou a atenção 

de estudiosos. Podemos citar duas coletâneas recentes que lidam com aspectos diferentes do 

personagem. A primeira, Sherlock Holmes for the 21st century: essays on new adaptations 

(2012), enfatiza as novas adaptações abordando questões de sexualidade, da cultura de fãs e da 

construção do personagem como herói. A segunda coletânea, Sherlock Holmes and Conan 

Doyle: multi-media afterlives (2013), traz artigos que lidam com diferentes questões das 

adaptações para filmes, séries, propaganda e videogames.  

                                                 
8 (1) Elementary é bem-sucedida porque é sobre muito mais do que um detetive genial. Disponível em: 
https://www.nbcnews.com/think/opinion/cbs-elementary-succeeds-because-it-s-about-so-much-more-
ncna870376. Acesso em: 10 fev. 2019.  

(2) Elementary calou os seus críticos: Disponível em: https://www.denofgeek.com/tv/elementary/24495/how-
elementary-silenced-its-critics. Acesso em: 10 fev. 2019. 

(3) Elementary é melhor que Sherlock. Disponível em: https://www.splicetoday.com/moving-pictures/elementary-
is-better-than-sherlock. Acesso em: 10 fev. 2019. 

(4) 10 razões por que Elementary é melhor que Sherlock. Disponível em: http://whatculture.com/tv/10-reasons-
elementary-better-sherlock. Acesso em: 10 fev. 2019. 

https://www.splicetoday.com/moving-pictures/elementary-is-better-than-sherlock
https://www.splicetoday.com/moving-pictures/elementary-is-better-than-sherlock
http://whatculture.com/tv/10-reasons-elementary-better-sherlock
http://whatculture.com/tv/10-reasons-elementary-better-sherlock
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Em relação à análise comparativa entre Elementary e Sherlock, encontramos poucos trabalhos. 

Podemos citar o artigo de Roberta Pearson, A case of identity: Sherlock, Elementary and their 

national broadcasting systems (2015), que trata das relações das séries com seus canais de 

origem. O capítulo de Lynnette Porter, Smart, sexy, and technologically savvy: (re)making 

Sherlock Holmes as a 21st-century superstar (2014), que faz um breve comparativo de alguns 

episódios da primeira temporada das duas séries. E a dissertação de Eduarda de Carli, The role 

of adaptations in the reconfiguration of Dr. John Watson within the Sherlock Holmes Canon 

(2017), que parte da identificação das características de Watson nos romances “Um estudo em 

vermelho” e “O cão dos Baskerville” para apontar as diferenças na construção da personagem 

nas séries da CBS e BBC. 

Nesta investigação nos aproximamos de Sherlock, de Elementary, do cânone doyliano e do 

imaginário holmesiano. Nosso ponto de partida foi o desejo de tentar compreender como o 

mesmo personagem, a partir da mesma fonte de textos, pode ser flexibilizado e adaptado em 

dois produtos tão distintos9. Seguindo uma perspectiva diferente das pesquisas recentes, 

partimos do estudo de como as tradições influenciam a criação das obras, tornando-se 

necessário compreender quais são essas tradições e em que medida balizam as escolhas dos 

criadores na composição do produto final. Ao produzir Sherlock e Elementary, os criadores 

precisaram articular estratégias distintas (apropriação de material canônico, elementos do 

imaginário popular que cercam a dupla de detetives, convenções de séries investigativas e 

modos de produção dos canais) para se posicionar entre inúmeros produtos de mesma natureza.  

Quando nos referimos aos inúmeros produtos, na verdade, falamos da abundância de séries do 

crime fiction10. Observamos nos últimos cinco anos o crescimento exponencial da quantidade 

de séries de crime exibidas na televisão. Em 2014 havia 2.773 séries investigativas catalogadas 

pelo IMDB (VALLE, 2014); em 2016, esse mesmo link mostrava uma lista com 3.665 títulos 

(VALLE, 2016). No primeiro semestre de 2019, ela apresentava um total de 5.670 títulos11. A 

categoria de crime tem ocupado uma parcela importante da grade televisiva. A cada temporada, 

novas séries são criadas e antigas são renovadas, num vínculo com a audiência que ultrapassa 

                                                 
9 É importante pontuar que, apesar de serem distintos, compartilham a mesma premissa de modernizar as aventuras 
e os personagens mais tradicionais e conhecidos do gênero. 
10 Estudiosos da literatura (PRIESTMAN, 2003; KNIGHT, 2003, 2004), do cinema (HORSLEY, 2005) e da 
televisão (NICHOLS-PETHICK, 2012; 2017; JENNER, 2016) utilizam o crime fitcion como um termo abrangente 
que engloba diversos subgêneros, como histórias de detetive, de espiões, de assassinos seriais, entre outros. 
11 Disponível em: http://www.imdb.com/search/title?genres=crime&sort=moviemeter,asc&title_type=tv_series. 
Acesso em: 10 abr. 2019. 
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uma década de duração (por exemplo, CSI e Criminal Minds da CBS, que alcançaram quinze e 

quatorze temporadas, respectivamente; e Law & Order: Special Victims Unit, que foi renovada 

para sua vigésima primeira temporada em 201912).  

Como afirma Nichols-Pethick: “[a]s séries de crime são predominantes na televisão em todo o 

mundo há tanto tempo quanto existe televisão” (NICHOLS-PETHICK, 2017, tradução nossa13, 

e-book). Inegavelmente, o crime drama é a categoria mais produzida e mais exibida no horário 

nobre da televisão norte-americana (ELLISON, 2014; JENNER, 2016), estando entre os três 

gêneros mais populares da TV14 (ROGERS, 2008). Críticos e estudiosos apontam que o gênero 

crime domina a grade de programação dos canais britânicos (BRUNSDON, 1998), que engloba 

tanto produtos norte-americanos (ELLISON, 2014) como produções próprias (MCCAW, 

2011).  

Apesar dessa grande quantidade de produtos investigativos, existem relativamente poucos 

estudos sobre o fenômeno. Acadêmicos analisaram a franquia CSI do canal CBS, que resultou 

na coletânea de artigos Reading CSI: crime TV under the microscope (2007) e no livro CSI 

(2010), de Derek Kompare, que examina a especificidade da série (serialidade, personagens e 

efeitos visuais), posicionando-a como um dos produtos mais importantes do gênero. O livro 

The police series (2014), de Jonathan Bignell, traz uma análise em que se verificam as maneiras 

como o estilo de um plano ou sequência colabora para a caracterização do episódio e para a 

dinâmica narrativa da história. Lidando com a especificidade dos modos de produção televisivo, 

o trabalho de Nichols-Pethick, TV Cops: the contemporary american television police drama 

(2012), tenta compreender como as transformações da televisão são refletidas em algumas 

séries estadunidenses em décadas diferentes. Considerando o método do detetive, a autora 

Mareike Jenner (2016) examina o modo de detecção usado para alcançar a solução do crime 

nos episódios de séries norte-americanas entre as décadas de 1970 e 1990 no livro American 

TV detective dramas (2016).  

O estudo de produtos investigativos da televisão britânica é mais escasso. Temos a recente 

coletânea Contemporary British television crime drama (2017), onde cada capítulo lida com 

                                                 
12 Law & Order: S.V.U é renovada para 21ª temporada e bate recorde na TV, tornando a série dramática mais 
duradoura na televisão estadunidense (SABBAGA, 2019).   
13 Trecho original: “The crime drama has been a staple of televison across the globe for about as long as there has 
been television” (NICHOLS-PETHICK, 2017, e-book). 
14 Rogers (2008) aponta os três gêneros mais populares da televisão: as séries médicas, as séries policiais e as soap 
opera. 
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séries diferentes e diversos aspectos do crime fiction (social, industrial e político). A coletânea 

European television crime drama and beyond (2018) trata de diversos produtos do crime fiction 

no território europeu, passando por questões de mudanças no gênero, especificidades culturais 

e industriais dos micromercados de consumo dos produtos. 

Nesse atual contexto televisivo, em que uma série disputa a atenção da audiência com centenas 

de outras obras semelhantes, observamos a ascendência e o sucesso de adaptações que 

atualizam dois dos personagens mais antigos (e reconhecidos) do gênero, Sherlock Holmes e 

John Watson. Nesse sentido, por se tratar da adaptação de uma dupla investigativa 

mundialmente conhecida, deve, portanto, responder aos anseios de um público exigente. Isso 

significa que qualquer modernização deve estar minimamente ligada ao cânone e deve conter 

elementos reconhecíveis da obra de Doyle para convencer os fãs de Holmes de que os criadores 

conhecem o assunto (PORTER, 2014; KLEIN; PALMER, 2016). Mas o que significa ‘cânone 

de Sherlock Holmes’?  

Redmond assegura que “as histórias de Sherlock Holmes, conhecidas como ‘o Cânone’, em 

alusão ao termo usado pelos estudiosos da Bíblia, foram escritas por Arthur Conan Doyle [...]” 

(REDMOND, 1993, p. 9, tradução nossa15). Ainda no tempo doyliano, fãs e entusiastas de 

Sherlock Holmes viram a proliferação de inúmeras adaptações que agregavam elementos e 

situações diferentes daquelas escritas por Doyle nas aventuras do grande detetive. Por exemplo, 

nas famosas peças de William Gillette, Holmes (que nas histórias de Doyle parecia 

desinteressado em ter relações afetivas) casou-se com Irene Adler. Assim, os fãs de Sherlock 

Holmes consideraram necessário distinguir a obra Doyle da ampla apropriação em forma de 

adaptações e pastiches, seguindo a ideia de cânone como seleção de textos a ser reverenciados, 

no sentido de escrituras sagradas (MCCAW, 2011).  

Contudo, a ideia construída no imaginário popular do mito de Sherlock Holmes – o detetive 

incrível, o “elementar, meu caro Watson”, o cachimbo curvo, a capa, o chapéu caçador – advém 

não somente dos textos de Doyle (cânone), mas também de elementos trazidos pelas adaptações 

de televisão, de cinema, de peças teatrais e das ilustrações das histórias. Consequentemente, a 

imagem que temos do grande detetive, resultado dessas apropriações, é uma mera silhueta da 

criação de Doyle.  

                                                 
15 Trecho original: “the stories of Sherlock Holmes, know as ‘the Canon’, is allusion to a term used by Bible 
scholars, were written by Arthur Conan Doyle [...]” (REDMOND, 1993, p. 9). 
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Nesse sentido, além de trazer elementos que fazem referência aos textos de Doyle (PORTER, 

2012, 2014), as adaptações e versões trazem também referência a esses elementos, que se 

tornaram marcas reconhecíveis do personagem (JOYCE, 2017). As adaptações são, portanto, 

híbridas (LEITCH, 2007), porque os criadores precisam escolher quais elementos vão manter 

e quais vão modificar de duas fontes: os textos originais e elementos provenientes das 

adaptações (LEITCH, 2007; JOYCE, 2017). 

A questão que nos guiou reside nas possibilidades de diferenciação de um mesmo personagem 

em duas séries que compartilham a mesma premissa – a de atualização contemporânea das 

aventuras do detetive-consultor mais famoso do mundo. Questionamos, então, quais as 

possibilidades e limitações do processo de criação quando se está vinculado a tradições (o 

cânone doyliano, o mito holmesiano, as convenções de séries de detetive e o modo de produção 

dos canais). Tentamos responder como esses elementos (tradicionais, convencionais) aparecem 

nas obras; como criar, dentro de categorias rígidas; e inovar, sem perder os atributos 

reconhecíveis do gênero.  

Nessa perspectiva, temos como objetivo verificar de que forma os personagens Sherlock 

Holmes e John Watson foram apresentados nas duas recentes modernizações seriadas, Sherlock 

e Elementary, observando a construção das identidades das séries e focando em como elas 

negociam as convenções estabelecidas de seriados investigativos, os elementos relacionados às 

aventuras da dupla de detetives e as práticas industriais específicas (dos canais BBC e CBS). 

O estudo de produtos tão populares suscita uma necessidade de encontrar modos de análise 

(CAWELTI, 1972; NEWCOMB, 2005), e também de lidar com a grande quantidade e 

diversidade de material16, que dificulta a identificação de uma metodologia aplicável para a 

compreensão dos produtos e fenômenos relacionados. Tentando encontrar um caminho, 

seguimos o modelo de estudo de caso que é uma estratégia em que se explora um caso e, a partir 

dele, podemos deduzir informações sobre o fenômeno (YIN, 2001; CRESWELL, 2010). 

O estudo de caso, segundo Yin (2001), é dividido em algumas etapas, sendo a primeira mapear 

as teorias que circunscrevem o fenômeno. No contexto de nossos objetos de pesquisa, é 

fundamental discutir como ocorre o processo de desenvolvimento de produtos culturais 

                                                 
16 Estamos falando de mais de 5.700 minutos das seis temporadas de Elementary, além de entrevistas, artigos de 
jornais, críticas, material bônus dos DVDs, especiais e participação em eventos. Já Sherlock tem cerca de 1.260 
minutos de episódios das quatro temporadas, além de diversos materiais de apoio, extras de blu-ray, entrevistas e 
guias oficiais e não oficiais da série. 
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associados a (a) uma fórmula, que são ligados a (b) uma forte tradição, que por sua vez trata-se 

de (c) um processo de adaptação que está associado a modos de produção distintos (televisão 

estadunidense e britânica). 

Na segunda etapa do estudo de caso, precisamos lidar com a construção do referencial teórico-

metodológico. Ponderando as questões e problemas que circunscrevem o fenômeno, 

recorremos ao estilo17 como ferramenta analítica, acreditamos que a análise estilística pode 

ajudar a verificar como se estabelecem as relações (tradição, adaptação, diferenciação). Com 

isso estabelecido, podemos seguir para a terceira etapa, as análises dos casos: as trajetórias dos 

canais CBS e BBC, e análise dos objetos, Elementary e Sherlock. Partindo dessas questões e 

objetivos, esboça-se a seguir uma sucinta descrição dos capítulos deste trabalho.  

As escolhas dos criadores na composição dessas duas séries perpassam por elementos de fortes 

tradições. O público que conhece esses elementos característicos cria expectativas em relação 

à abordagem do universo de Arthur Conan Doyle, como espera encontrar elementos 

reconhecíveis de um produto serial investigativo. Assim, no capítulo um, é necessário debruçar 

sobre os conceitos de tradição, fórmula e adaptação. De modo a compreender o papel das 

tradições e convenções no processo de adaptação de uma obra canônica e como os elementos 

(tradicionais, convencionais) podem aparecer nas obras. 

A tradição está associada a um modo de fazer, no sentido de técnica, ferramentas, modelo e 

padrões. Serve de instruções para o artista e guia de leitura para o público, ao mesmo tempo 

que funciona, para o artista criador, como um espaço delimitado que permite experimentações. 

Seguir um modelo atuaria como um estímulo, inspiração, impulso, é seduzir-se pela atividade 

de desvendar e conquistar, sendo que todo esse esforço deve ser considerado novo, original, 

pois não apenas está subordinado à cópia, mas tem-se a atitude e iniciativa de, em relação ao 

modelo, assimilar, aceitar, interpretar e descobrir (PAREYSON, 1988). O historiador Ernst 

Gombrich (1990) defende que dentro dos limites das tradições pode surgir o impulso de 

experimentar possibilidades de soluções; ou seja, dentro das tradições pode-se produzir 

novidade e originalidade. 

As séries que escolhemos como objetos estão vinculadas a uma fórmula literária de narrativas 

de detetive, reconhecidas por seu formato e estrutura repetitiva (MASSI, 2011; JAMES, 2012; 

                                                 
17 Uma análise cuidadosa das estratégias de estilo na produção seriada da TV pode trazer compreensões sobre 
questões críticas e teorias de abordagem do meio, dos gêneros, dos modos e circunstâncias de produção, sobre a 
indústria e as instituições, e também sobre audiência e recepção (BIGNELL, 2014).  
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VALLE, 2014). Cawelti (1976) esclarece que fórmula literária é uma estrutura narrativa ou 

convenções dramáticas que são empregadas em um grande número de obras. O pesquisador 

(1972) comenta que também pode significar um sistema convencional de estruturação de 

produtos culturais. Analisar produtos que tomam uma fórmula como elemento central permite 

que percebamos como os aspectos criativos são articulados dentro de uma estrutura de padrões 

e convenções (CAWELTI, 2004).  

A partir da compreensão da relevância da tradição para a composição de uma obra, precisamos, 

em seguida, investigar essas tradições. Começamos com as histórias de detetive, dedicamos os 

capítulos dois e três para mergulharmos na tradição de histórias detetivescas na busca por 

responder quem é Sherlock Holmes (o literário e aquele que está no imaginário popular).  

Em uma história de detetive há o mistério, há o investigador, há a solução do mistério. Temos 

na tradição dessas narrativas uma estrutura básica crime-investigação-elucidação, em que o 

leitor acompanha um indivíduo brilhante solucionar um caso tão complexo que um homem 

comum não conseguiria. Para além da identificação da estrutura formulaica, acreditamos ser 

necessário nos aprofundarmos nas origens das histórias de detetive para compreender como 

Sherlock Holmes, e não Auguste Dupin, se tornou o protótipo de detetive ideal.  

De maneira geral, costuma-se dizer que a história de detetive nasceu nos Estados Unidos em 

1841, sendo inventada por Edgar Allan Poe nos três contos estrelando Auguste Dupin18 

(PRIESTMAN, 2003; KNIGHT, 1980, 2004). Esses três contos19 definiram as estruturas que 

caracterizam as histórias de detetive, a estrutura de crime-investigação-elucidação (HORSLEY, 

2010; VALLE, 2014), com três peças essenciais: o crime misterioso, o detetive e a investigação 

(BOILEAU, NARCEJAC, 1991). É frequentemente estruturada da seguinte forma: descoberta 

da vítima e constituição do enigma; peripécias no processo investigativo; elucidação, que 

recorre e reconta o passado para revelar a solução do enigma (CAILLOIS, 1945). 

A engenhosidade de Arthur Conan Doyle estava na associação de um detetive que superava a 

perspicácia de Dupin e o profissionalismo de outros investigadores, com um narrador mais real 

e carismático personificado no médico ex-soldado, John Watson, à produção de uma série de 

histórias independentes, que se relacionavam, mantendo o leitor sempre interessado. O 

                                                 
18 Pesquisadores defendem que, além dos contos de Dupin, outros textos apresentaram uma idea de inquérito 
racional que acarretaria em contenção de crimes (HORSLEY, 2005), estes textos foram considerados precursores 
das histórias de detetives. 
19 “Os crimes da rua Morgue” (1841), “O mistério de Marie Rogêt” (1842) e “A carta roubada” (1844). 



20 
 

profissionalismo de Holmes ficava evidente no esforço de aplicar métodos científicos na coleta 

e análise das informações.  

Contudo, a ideia que circunscreve o que reconhecemos de Sherlock Holmes e John Watson não 

está limitada ao texto de Doyle. O imaginário em relação a dupla perpassa as adaptações mais 

difundidas, em que cada uma acrescentou elementos e mudou características dos personagens. 

As escolhas realizadas pelos adaptadores devem considerar as expectativas de seu público, ao 

mesmo tempo que precisam lidar com questões técnicas, institucionais e orçamentárias. Essas 

escolhas são, acima de tudo, decisões que podem ter como base a relação pessoal com as 

adaptações anteriores e com as histórias de Doyle. 

A partir dessas premissas, precisamos, então, encontrar mecanismos de abordagem e apreciação 

de obras. Como lidar com a grande quantidade e diversidade de material? Como lidar com o 

escasso acesso à informação sobre o processo de criação das obras? Como analisar Sherlock e 

Elementary, associando a relação do texto de Doyle com o imagético das adaptações e as 

diretrizes específicas norte-americanas e britânicas? Dito isso, fez-se necessária a identificação 

de um aparato teórico-metodológico que perpasse essas questões e instâncias. Ponderando essas 

questões, recorremos ao estilo como ferramenta analítica, na tentativa de compreender como se 

estabelecem essas relações. Discutimos, no capítulo quatro, o estilo como uma ferramenta de 

análise das obras.  

As histórias são contadas por meio de escolhas e técnicas para formar a imagem e o som. O 

estilo visual é fundamental para a caracterização e trabalha juntamente com a narrativa, sendo 

ao mesmo tempo uma parte da história (BIGNELL, 2014). As escolhas de como utilizar e 

combinar os elementos (por exemplo, enquadramento, encenação, iluminação e montagem) são 

baseadas em objetivos e em efeitos que se almeja alcançar com a cena. Assim, estão vinculadas 

às possibilidades dos aparatos técnicos e ao conhecimento específico dos profissionais que 

manipulam as ferramentas, além das regras/demandas estabelecidas pelos canais.  

Portanto, considerando que o estilo decorre das escolhas realizadas pelos criadores para narrar 

a história, é esclarecedor tentar desvendar o contexto e a situação que se encontrava o artista, 

suas opções dentro da tradição que circunscrevia seu trabalho (GOMBRICH, 1994; 

BAXANDALL, 2006). É relevante questionar quem tomou a decisão e os motivos que levaram 

a determinadas escolhas (BIGNELL, 2014). Nesse sentido, fez-se necessário lidar com a 

especificidade das instituições que definem e delimitam os produtos audiovisuais.  
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O pesquisador John T. Caldwell (1995, 2008, 2009) agrega uma proposta investigativa que trata 

do estilo compreendendo que a estrutura industrial influencia e é refletida em cada produto. 

Caldwell considera que para falar de estilo e identidade precisamos tratar também da lógica da 

empresa e da significância institucional. Concordando com Caldwell, acreditamos que o estilo 

de uma obra é decorrente de escolhas realizadas por produtores, estas escolhas são determinadas 

pela história que se quer contar, limitadas pelas demandas do canal, dependem das tecnologias 

disponíveis, questões econômicas, números de audiência e expectativas do público.  

Nessa linha, o pesquisador Jeremy Butler (2012) argumenta que o estilo dos programas de TV 

nasce da convergência de práticas industriais, estéticas, padrões das redes e necessidades 

econômicas. Se compreendemos que o estilo de Elementary e Sherlock é devido às escolhas 

dos produtores/criadores, que respondem, entre outros elementos, às possibilidades técnicas no 

processo de transposição (adaptação) de um meio a outro, às necessidades econômicas e às 

demandas dos canais, podemos inferir, a partir das trajetórias dos canais, o que pode ter 

contribuído nas especificidades de cada série. Assim, no capítulo cinco nos debruçamos sobre 

o histórico dos canais BBC e CBS, seguindo a perspectiva de Caldwell (1995; 2008) e 

Baxandall (2006), podemos inferir, a partir do mapeamento das trajetórias, as especificidades 

dos modos de produção. 

A BBC, uma emissora de televisão pública, devido ao seu modelo de captação financeira 

(license fee paga com os impostos da população), precisa responder a regulamentações 

específicas e limitadoras. Diferentemente do modelo britânico, o sistema estadunidense se 

baseia na venda de espaços publicitários como captação financeira para produção, manutenção 

e lucro. As diferenças entre os dois sistemas vão incidir na forma de produzir os conteúdos, 

desde o momento de decidir o que produzir até a definição do espaço na grade de programação.  

O capítulo seis é dedicado à análise dos episódios das duas séries; de Elementary analisamos 

seis temporadas20 (cerca de cento e quarenta episódios) e Sherlock analisamos as quatro 

temporadas (cerca de doze episódios). Nossa análise parte da segmentação de momentos 

específicos convencionais de seriados investigativos (e histórias de detetives): apresentação e 

aceitação do caso, investigação e elucidação, de onde buscamos as estratégias narrativas e 

visuais-sonoras para a composição dessas cenas, verificando como – e se – estavam associadas 

ao (a) imaginário de Holmes e a (b) convenções dos seriados investigativos.  

                                                 
20 A sétima temporada só foi exibida após a conclusão desta pesquisa.  
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A criação de Doyle permitiu uma grande quantidade de apropriações e adaptações, que são 

muitas vezes distintas e destoantes, mas que carregam em essência marcas reconhecíveis e 

identificáveis dos dois personagens e suas narrativas de aventuras. Sherlock e Elementary são 

dois exemplos dessas possibilidades de apropriação. Sherlock é um produto que responde a 

influências da indústria, do formato, da fórmula característica dos seriados investigativos e do 

cânone holmesiano de Doyle, mas possui uma identidade que o distingue dos outros produtos. 

Elementary carrega traços característicos das produções investigativas da CBS, ao mesmo 

tempo que atualiza e remodela os personagens de Doyle. Nas duas séries, os diálogos entre os 

elementos (personagens e histórias) canônicos e as convenções de seriados carregam disputas 

entre tradição, convenções, variações e criatividade, culminando em dois produtos 

estilisticamente singulares.  

Estudar Elementary e Sherlock permite-nos pensar a importância e relevância histórica, cultural 

e econômica da dupla de personagem e suas aventuras. Cawelti (2004) defende que a análise 

de produtos formulaicos se constitui um estudo importante por articular os aspectos criativos e 

artísticos, dentro de padrões, e esta tese integra essa discussão sobre criar dentro de limites de 

convenções. Este trabalho dialoga e corrobora com os estudos de produtos associados a fortes 

tradições, como também contribui aos estudos de adaptações cujo texto-fonte seja amplamente 

conhecido. O percurso metodológico aqui adotado pode ser replicado em análises de adaptações 

em que se utiliza a estratégia de atualização do texto-fonte. De maneira geral, esta pesquisa se 

associa aos estudos televisivos, Tom Steward (2012) aponta que o estudo de produtos 

televisivos ajuda a esclarecer a especificidade televisiva ao analisar como o programa reflete e 

contribui para o desenvolvimento industrial, institucional e estético do meio. E mais 

especificamente, acreditamos que este trabalho corrobora e amplia a discussão sobre estilo 

como uma ferramenta de análise, proposta iniciada no mestrado. 
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“A tentação de formar teorias prematuras a partir de dados insuficientes é a ruína de nossa 

profissão. No momento só sei de duas coisas: um cérebro maquiavélico em Londres e 

um homem morto em Sussex. É o elo entre uma coisa e outra que vamos investigar.” 

(Sherlock Holmes, “O Vale do Medo”) 

 

Capítulo 1: O Vale da Teoria 

 

Observar que transposições contemporâneas de personagens e histórias criadas no século XIX 

se transformaram em grandes sucessos atuais – seja pela distribuição mundial de Sherlock 

(2010-17) ou pelas sete temporadas de Elementary (2012-2019), com bons níveis de audiência 

– permite-nos pensar sobre os processos que vinculam e relacionam o procedimento de 

atualização de personagens e histórias conhecidas a modos de produzir seriados televisivos. É 

relevante ponderar que nenhum texto está livre de associações e vínculos a outros textos; “[...] 

na prática, textos individuais são dificilmente autossuficientes nesse sentido, sendo 

acompanhados por várias ligações a outros textos” (KLEIN; PALMER, 2016, p. 1, tradução 

nossa21). No caso específico das adaptações, estas acendem um “[...] contrato implícito entre 

produtores e consumidores que estabelece a possibilidade de evolver mais de um texto 

simultaneamente” (HEINZE; KRÄMER, 2015, p. 8, tradução nossa22), os espectadores são 

convidados a adotar uma postura de recepção comparativa, ao ponderar as diferenças e 

semelhanças. 

Com isso, os nossos objetos de pesquisa – duas atualizações das histórias e personagens 

mundialmente conhecidos – precisam responder aos anseios e às expectativas de um nicho de 

público exigente. Nessa linha, Lynnette Porter (2016) defende que qualquer modernização 

televisiva deve conter elementos reconhecíveis da obra original para convencer os espectadores 

de que os criadores dos produtos conhecem o assunto. Isso significa que Elementary e Sherlock 

precisam articular as histórias canônicas – e elementos do imaginário que complementam a 

ideia de quem é Sherlock Holmes – às convenções de séries investigativas, para se diferenciar 

das inúmeras séries e se posicionar diante das diversas adaptações das histórias do detetive. 

                                                 
21 Trecho original: “[...] in practice, individual texts are hardly self-contained in that sense, being joined by various 
bonds to other texts” (KLEIN; PALMER, 2016, p. 1). 
22 Trecho original: “[...] an implicit contract between producers and consumers that establishes the possibility to 
engage with more than one text simultaneously” (HEINZE; KRÄMER, 2015, p. 8). 
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Nessa perspectiva, uma análise de Elementary e Sherlock deve considerar delimitações e 

definições de tradições: a fórmula da literatura detetivesca, adaptações do cânone, o imaginário 

holmesiano, assim como as convenções audiovisuais de produtos seriais investigativos. 

Defendemos que os seriados investigativos possuem um forte vínculo com as tradições da 

literatura policial, suas características e convenções, e também se associam a uma história 

audiovisual de produtos policiais (NICHOLS-PETHICK, 2012; VALLE, 2014, 2016; 

JENNER, 2016). Essas convenções (literária e televisiva) dos produtos investigativos 

desempenham um papel determinante na produção dessas séries, o que nos leva a indagar como 

as tradições influenciam o processo de criação. Então, antes de tentar responder às nossas 

questões, precisamos abordar e definir alguns conceitos basilares para esta pesquisa. Tendo isto 

em consideração, neste primeiro capítulo apresentamos a nossa compreensão dos conceitos de 

(1) tradição, (2) fórmula e (3) adaptação.  

Consideramos que a realização de uma obra implica decisões e compromissos. Incumbe-se à 

tarefa artística a aceitação de regras e normas, “regras que o artista deve observar porque se 

comprometeu com elas desde o princípio”, que não pode livremente infringir porque “trairia o 

compromisso que ele inicialmente assumiu por responsabilidade própria” (PAREYSON, 1993, 

p. 28). E defendemos que as atualizações contemporâneas de Sherlock Holmes são delimitadas 

por práticas industriais específicas (estadunidense pelo canal CBS e britânica pelo canal BBC) 

e se comprometem com as convenções estabelecidas de seriados investigativos, com os 

elementos relacionados às histórias de Arthur Conan Doyle e com aqueles advindos de outras 

adaptações dos personagens. 

Reconhecendo essa especificidade dos objetos, questionamos como os elementos aparecem nas 

obras, isto é, como as delimitações influenciam na criação e como os autores/criadores 

instituem estratégias específicas para diferenciar os produtos, sem perder os atributos 

reconhecíveis dos personagens, das histórias de detetive e do gênero televisivo.  

 

1.1. Tradição na criação das obras 

A aproximação com o estudo da história da arte nos proporciona caminhos interessantes de 

abordagem das obras e dos artistas, porque, concordando com os historiadores de arte, toda 

obra tem uma história, tem vínculos com escolas e tradições, com demandas e encomendas, 

finalidades e expectativas. Encontramos no trabalho de Ernst Gombrich (1990, 2005, 2012a, 
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2012b, 2013) um aporte teórico metodológico pertinente para analisar os produtos que possuem 

vínculos fortes com tradições, convenções e técnicas. Na obra de Gombrich conseguimos 

identificar a dedicação do historiador em mostrar como a tradição, ao longo dos séculos, 

ofereceu aos artistas os elementos, as ferramentas, os recursos e os modelos para criar.  

No entendimento de Gombrich (1990), dentro dos limites das tradições surge o impulso de 

experimentar as possibilidades de soluções. Assim, em uma tradição o artista pode produzir 

novidade e originalidade. Contudo, isso só se torna possível uma vez que esse agente criativo 

conheça as tradições, porque as convenções fornecem técnicas e ferramentas, delimitam as 

escolhas possíveis, fomentam a originalidade e, em alguns casos, tornam-se um tipo de manual 

de instruções para o agente criador (GOMBRICH, 1990). 

Algumas discussões em criação e historiografia da arte apontam que o conceito de tradição está 

associado a um modo de fazer, significando técnica, ferramenta, modelo e padrão (PAREYSON 

1988, 1993; SERRANO, 1989; GOMBRICH, 2012a), estando, então, relacionado às 

convenções e, por conta disso, um modo de identificação (ACKERMAN, 1962), como 

instrução de produção e de leitura (GOMBRICH, 1990). Isto é, um produto associado a 

determinada tradição funciona, para o artista criador, como um espaço delimitado que permite 

experimentações (PAREYSON, 1988; SERRANO, 1989, GOMBRICH, 1990), ao mesmo 

tempo que gera expectativas no consumidor de encontrar marcas reconhecíveis e um tipo de 

experiência específica associada a essa tradição (GOMBRICH, 2012a). 

No entanto, a função da tradição não está limitada à transmissão do ofício (do modo de fazer), 

como também não funciona apenas como um vínculo comum entre as diferentes obras. Na 

verdade, como Pareyson (1988) indica, a tradição permeia toda a arte, na essência da criação, 

fomentando, estimulando a criatividade e originalidade. Considerar a tradição na criação e na 

análise das obras se torna tão relevante que o historiador defende que “[...] qualquer sistema de 

estética que não tenha algo a dizer sobre o lugar das convenções no processo de criação me 

parece ter pouca utilidade para os historiadores da arte” (GOMBRICH, 2012a, p. 171).   

Segundo Pareyson (1988), toda obra possui a característica intrínseca de estimular uma série 

de imitações, às vezes inovadoras, às vezes menos inventivas, mas se tornando um princípio 

regulador de novas criações. Então, para o autor, uma tradição surge quando há indivíduos 

dispostos a se apropriar de um feito específico, replicando, à sua maneira, aquela obra.  
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Pareyson (1988) explica que a tradição surge, paradoxalmente, na tentativa de replicar um feito 

anterior, de imitar o inimitável, de retornar ao irrepetível – para o autor, as diversas e múltiplas 

tentativas de se aproximar daquele feito que se institui uma tradição. Pareyson (1988, 1993) 

comenta que quando muitos artistas seguem as alterações de determinada tradição acaba-se por 

construir uma “nova” tradição, uma vez que “a exemplaridade suscita a continuidade”, que, 

sendo forte o suficiente, vai balizar os trabalhos subsequentes, já que “a exemplaridade é a base 

da tradição” (PAREYSON, 1988, p. 37, tradução nossa23).  

Nessa perspectiva, Pareyson (1988, 1993) e Gombrich (2012a) explicam que uma tradição só 

se mantém se houver apropriações e continuidade, e a longevidade de uma tradição depende se 

existem indivíduos dispostos a manter essa continuidade. Isto é, a manutenção de uma tradição 

depende das apropriações e revisitações dos artistas, de reinvenções das convenções constantes, 

e de colaborações de outros criadores. O processo de revitalização da tradição perfaz um senso 

de conformidade e diferença, desse modo, um texto “é reconhecidamente parte de uma tradição, 

mas também se reinventa de formas inesperadas” (HORSLEY, 2005, p. 16, tradução nossa24). 

Consequentemente, havendo colaboração e seguidores, uma tradição é instituída, mantida e 

revitalizada; do contrário, a ausência da apropriação e revitalização, assim como dos artistas 

que seguem e criam sob as delimitações, leva a tradição a entrar em crise e desaparecer 

(PAREYSON, 1988). 

Da necessidade de revisitação e reinvenções para a instituição e manutenção de uma tradição, 

podemos inferir a existência de relação entre criatividade e tradições. No artigo “Tradición y 

creatividad”, Gombrich (1990) destaca que o vínculo entre essas duas instâncias no processo 

de criação de uma obra é tão intenso que “tradição e criatividade não devem ser entendidas 

como duas forças opostas, pois a história nos ensina que a criatividade nunca se deu sem um 

flerte com a tradição” (GOMBRICH, 1990, p. 36, tradução nossa25). Para o historiador, o 

impulso de experimentar as possibilidades de soluções ocorre dentro dos limites das tradições, 

e essas delimitações podem produzir novidade e originalidade (GOMBRICH, 1990). 

                                                 
23 Trechos originais: “con la ejemplaridad suscita la continuidad y la perpetuidade”; “de la misma manera la 
ejemplaridad es el fundamento de la tradición” (PAREYSON, 1988, p. 37). 
24 Trecho original: “is recognizably part of a tradition but also one that reinvents itself in unexpected ways” 
(HORSLEY, 2005, p. 16). 
25 Trecho original: “la proposición de que la tradición y la creatividad no deben entenderse como dos fuerzas 
contrapuestas, pues la historia nos enseña que nunca se ha dado la creatividad sin una fuerte tradición” 
(GOMBRICH, 1990, p. 36). 
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Disso decorre que, diferentemente de uma limitação por imposição, a ação de seguir um modelo 

pode atuar como estímulo, como inspiração e como impulso (PAREYSON, 1988). E todo esse 

esforço (de se vincular a uma tradição, trabalhando em suas delimitações) deve ser considerado 

um novo trabalho, um objeto original, uma vez que adotar uma tradição não significa 

subordinação, mas sim que o artista tem a atitude e iniciativa de, em relação ao modelo 

(tradição), assimilar, aceitar, interpretar e descobrir (PAREYSON, 1988).  

Dentro de uma tradição pode-se identificar uma diversidade de obras singulares e únicas, nesse 

“pano de fundo que desvios caprichosos podem ter efeito” (GOMBRICH, 2012a, p. 232). O 

que significa, para Gombrich, que as tradições e convenções fornecem um espaço onde o artista 

pode desenvolver sua criatividade, ao responder às delimitações impostas (1990, 2012a). Diante 

disso, quando se conhece e reconhece os padrões se torna possível para o artista, e também para 

o analista, alcançar as singularidades das obras.  

Nessa perspectiva, devemos considerar como ocorrem a aquisição da técnica e o vínculo às 

tradições. Gombrich (1990, 2013) e Pareyson (1993) comentam que as habilidades criativas são 

aprendidas com esforço e dedicação do artista, enfatizam o papel das escolas no 

desenvolvimento e no aprendizado de técnicas e teorias. Além da aquisição teórica/técnica, 

surge algo que Gombrich denomina “segunda natureza”, que seriam as “unidades de 

habilidades que se tornaram automáticas e estão, portanto, à nossa disposição para a construção 

de outras hierarquias de habilidades” (GOMBRICH, 2012a, p. 223). Isso significa uma 

sensibilidade específica diante dos problemas, materiais e possibilidades de soluções na criação 

da obra.  

Gombrich (1990) sugere alguns elementos que corroboram na construção dessa segunda 

natureza, como o importante contato do aprendiz com os métodos e critérios do mestre, critérios 

estes que determinam o nível de perfeccionismo que se deve alcançar ou até superar. De fato, 

o artista não começa a criar do nada, “mas todos se formam entrando na escola de alguém” 

(PAREYSON, 1993, p. 36). No processo de aprendizado, o pupilo adquire disposições e 

habilidades (técnicas), elementos que ficam tão impregnados na mente (e no corpo) que se 

transformam em algo próximo a um instinto, a segunda natureza (GOMBRICH, 1990, 2012a, 

2013). Entretanto, por detrás das disposições e habilidades existe no artista uma ideia, uma 

ambição de se produzir com qualidade, com critérios e exigências de perfeccionismo, num 

primeiro momento seguindo e imitando seu mestre e, posteriormente, almejando a 

singularidade (GOMBRICH, 2013).  
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Mais que adotar uma tradição, Gombrich (1990, 2005, 2012a, 2012b, 2013) argumenta que 

cada uma das características da obra é resultado de uma decisão pessoal do artista, tendo em 

vista que foi feita para uma ocasião definida e com um propósito, que estavam em pauta quando 

fez a obra: 

Devemos aprender a pensar em termos de seres humanos individuais que 
estavam reconhecidamente interagindo uns com os outros e respondendo a 
situações que não haviam sido criadas por eles mesmos [...]. Isso inclui, é 
claro, características humanas invariáveis que nos permitem entender e 
reconstruir as reações das pessoas no passado, assim como hoje, e as 
modificações dessas características devido a influências culturais e do 
aprendizado. (GOMBRICH, 2012b, p. 86). 

 

Tal constatação demonstra que as escolhas dos artistas se vinculam ao contexto sócio-histórico, 

com isso, torna-se relevante nas análises e estudos das obras considerar o lugar e tempo, uma 

vez que o objeto artístico é resultante de escolhas, de decisões pessoais para uma ocasião e com 

um propósito. Pareyson (1993) complementa que um modo específico de criar se tornaria 

comum entre os indivíduos que convivem numa mesma situação histórica-social, e no mesmo 

ambiente cultural, possibilitando a ocorrência de instituição de uma tradição. E são as escolhas 

específicas, no processo de composição/criação da obra, que determinam o grau de diferença e 

singularidade, a criatividade do artista em lidar com as ferramentas e delimitações da tradição, 

instituindo o estilo do artista, a singularidade da obra.  

 
1.1.1. Sobre criatividade, convenções e estilo 

Gombrich (1968) e Serrano (1989) apontam que aplicamos o conceito de estilo para situações 

bastante diferentes. Por exemplo, na arquitetura, quando se fala que determinada construção 

tem um estilo, faz-se referência a uma característica formal, quase uma adequação a 

determinadas normas (padrões) que fazem daquela construção algo distinto de outra qualquer. 

Do mesmo modo, pode-se referir ao estilo como um modo de comportamento social, quando 

se diz que determinada pessoa tem um estilo. Em ambos casos, o estilo está, de certa maneira, 

vinculado a uma norma (ainda que imprecisa); com isso, estaria associado a uma 

adequação/aproximação/semelhança (ou não) a determinados padrões e convenções.  

James S. Ackerman (1962) assinala que no estudo das artes são buscados alguns traços e 

características mais ou menos estáveis e recorrentes, que aparecem nos trabalhos de um mesmo 

artista, período ou lugar. Com isso, denominamos estilo um conjunto distinguível de tais 

características; o conceito é usado para relacionar obras de arte que foram feitas por uma mesma 
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pessoa ou por um grupo, ou, ainda, um conjunto de obras realizadas por atores diferentes em 

um mesmo período e lugar: 

Sistema de descrição e classificação com base em uma série de qualidades 
formais que identificamos com alguns períodos ou fases temporais na 
continuidade da história. O estilo supõe, portanto, constância dessas 
qualidades ao longo de um período e em uma área geográfica, e relações entre 
obras distintas a partir dessas características ou fatores comuns. (SERRANO, 
1989, p. 18, grifo do autor, tradução nossa26). 
 

Nessa perspectiva, o estilo se configura uma ferramenta indispensável no estudo da história da 

arte (ACKERMAN, 1962), ao possibilitar a identificação das marcas e das escolhas, permitir a 

associação de obras e artistas a um modo de classificar e agrupar. Com isso, Ackerman defende 

que mais do que tentar definir “o que é estilo”, é mais relevante questionar qual definição de 

estilo fornece uma estrutura mais útil e significativa para o estudo da história da arte. De tal 

modo, apontamos que seguir as indicações de Ackerman (1962) e Gombrich (1968, 2012a, 

2013) de considerar o estilo como uma ferramenta de análise se justifica por nossos objetos de 

pesquisa que se vinculam a fortes tradições. 

Ackerman (1962) argumenta que é na observação e análise das diferenças nas técnicas, 

materiais e convenções que podemos distinguir um estilo de outro. Nosso interesse na relação 

entre convenções/tradições e estilo se baseia na investigação de como elementos convencionais 

são apresentados nas obras, como ao mesmo tempo podemos identificar nelas elementos 

singulares, sendo que recorrência dessas singularidades determinam o estilo.  

Gombrich (2013) assinala que a obra é resultado de intenções de um ator histórico, conhecer as 

histórias da produção desses artistas auxilia na tentativa de compreensão dos motivos de 

trabalharem daquela maneira ou de buscarem determinado efeito nas suas obras. Essas 

intenções podem ser alcançadas por meio de identificação das pistas nas obras; quando 

tentamos encontrar as características particulares e as diferenças sutis. Inferindo as intenções a 

partir da obra e a partir dos efeitos causados (GINZBURG, 1989). 

Relevante pontuar que na criação da obra foram realizadas escolhas entre um conjunto de 

opções disponíveis e possíveis para esse agente histórico: escolhas de técnicas, de materiais, 

perpassando determinações da demanda e das expectativas em relação ao objeto final. Nesse 

                                                 
26 Trecho original: “sistema de descripción y clasificación baseado en una serie de cualidades formales que 
identificamos con unos períodos o fases temporales en la continuidad de la historia. El estilo supone, por tanto, 
constancia de esas cualidades a lo largo de un período y en un ámbito geografico, y relaciones entre distintas obras 
a partir de esas caracteristicas o factores comunes” (SERRANO, 1989, p. 18, grifo do autor). 
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sentido, a tradição é um ponto crucial no processo criativo pois “[...] para criar novas formas o 

artista tem que partir das formas codificadas que a tradição oferece” (SERRANO, 1989, p. 53, 

tradução nossa27). 

Frequentemente tem-se a ideia de que a criatividade está associada à liberdade (MCINTYRE, 

2012; NEGUS; PICKERING, 2004) e, apesar dessa construção romantizada sobre a aura que 

circunscreve a criatividade, pesquisadores – Gombrich (1990, 1994, 2012a), McClary (2000), 

Negus e Pickering (2004) e McIntyre (2012) – demonstram e defendem que na verdade a 

criatividade não funciona livremente, de forma autônoma, sem vínculos e sem limites, sendo 

as convenções um tipo de elemento balizador e ao mesmo tempo incentivador da criatividade. 

Gombrich (2012a, 2013) relembra que as convenções têm tamanha força que tendemos a 

preferir obras que parecem mais próximas da realidade, agradáveis, belas, e a abominar as que 

se afastam demais dos padrões e convenções. Ou seja, tendemos a preferir obras mais 

convencionais e mais próximas das tradições vigentes, pois temos uma tendência a considerar 

corretas as formas e cores convencionais, e todo o resto parece ser errado – até o exagero 

precisaria ser adequadamente convencional para ser aceito. Pois na mesma medida em que se 

almeja a novidade, teme-se o escândalo: “[c]omo no passado, a licença e até a extravagância de 

certas soluções pressupunha a estrutura coerente de uma linguagem aceita” (GOMBRICH, 

2012a, p. 232). 

As convenções também funcionam como um código reconhecível, no sentido de “arranjos 

culturais que permitem a comunicação, a coexistência e a autoconsciência” (MCCLARY, 2000, 

p. 6, tradução nossa28), no entanto, deve-se considerar contextos particulares e períodos 

específicos, porque códigos passam a significar coisas específicas em culturas específicas 

(NEGUS; PICKERING, 2004). Keith Negus e Michael Pickering assinalam que “todos os tipos 

de coisas – cores, animais, plantas – tornam-se codificados em culturas particulares e passam a 

                                                 
27 Trecho original: “[...] para crear nuevas formas el artista tiene que partir de las formas codificadas que la 
tradición le ofrece” (SERRANO, 1989, p. 53). 
28 Trecho original: “the cultural arrangements that enable communication, co-existence, and self-awareness” 
(MCCLARY, 2000, p. 6). 
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significar algo mais” (2004, p. 69, tradução nossa29)30, sendo regidos pelo contexto cultural31. 

Isso denota que as convenções adquirem significações distintas em contextos distintos (tempo 

e lugar). 

As convenções possibilitam acordos e disputas sobre suas práticas e formas; podem ser 

explicitamente formuladas e seguidas, como as regras de um jogo (NEGUS; PICKERING, 

2004). Nessa linha, Gombrich (2012a) sugere que a articulação criativa pode seguir duas 

direções: 
Por um lado, o artista pode ir aos limites do meio buscando aumentar seu 
alcance e, digamos, descobrir novas possibilidades nos extremos, mas por 
outro, também pode fazer descobertas aperfeiçoando seu meio ao introduzir 
uma calibragem mais sutil que lhe permita destacar novos tons e nuances 
nunca antes registrados ou expressos. Não quero dizer que essas duas formas 
de enriquecer a linguagem da arte sejam mutuamente excludentes. Os maiores 
mestres costumavam ser criativos em ambas as direções. (GOMBRICH, 
2012a, p. 186). 
 

Nessas duas direções, as convenções estão presentes delimitando as escolhas possíveis, e, em 

alguns casos, como um manual para o agente criador, e também como instrução de leitura para 

o apreciador. 

Entendemos, portanto, que as convenções permitem o reconhecimento e a diferenciação de 

formas e práticas culturais32. Na composição das obras, os criadores precisam realizar seleções 

e escolhas que são influenciadas por tradições consolidadas, e o público que consome possui 

expectativas em relação ao modo como elementos convencionais dessa tradição serão 

abordados. Nossos objetos de pesquisa dialogam com tradições específicas; em essência são 

séries que atualizam histórias formulaicas de personagens bastante conhecidos, e a apropriação 

                                                 
29 Trecho original: “all sorts of things – colours, animals, plants – become coded in particular cultures and come 
to signify something else” (NEGUS; PICKERING, 2004, p. 69). 
30 Não pretendemos adentrar no debate de como os códigos e convenções são construídos culturalmente, pois 
nosso cerne está na compreensão das convenções como elemento balizador e determinante nos processos de 
criação. Para aprofundamento na questão, indicamos Negus e Pickering (2004) e McClary (2000). 
31 Do mesmo modo, como veremos a seguir, Cawelti (1972) chama a atenção de que uma fórmula sofre alterações 
específicas do contexto em que ela é utilizada. Para o produto baseado em fórmula funcionar, deve ser incorporada 
à estrutura alguns elementos que representem e signifiquem na cultura em que está inserido. Assim como veremos 
que as adaptações também se especificam em contextos culturais distintos (SILVA, 2013). 
32 Por exemplo, o reconhecimento de que CSI (2000-2015), Criminal Minds (2005-2019) e Elementary (2012-
2019) são seriados da CBS, confirmando a marca da CBS como o canal de séries procedurals (PEARSON, 2015); 
e a identificação de que Luther (2010-), The Fall (2013-2016) e Sherlock (2010-2017) são séries de detetives da 
BBC, validada na propaganda do canal, em 2015, que reúne em um vídeo promocional os três detetives. 
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da fórmula das narrativas de detetive demanda que adentremos, brevemente, na discussão de 

especificidades do conceito de fórmula. 

 

1.2. Fórmulas e produtos culturais 

Neste tópico abordamos o conceito de fórmula especificamente no campo da literatura com 

ênfase nas narrativas de detetive. Consideramos que a análise de produtos associados a uma 

fórmula é importante por articular os aspectos criativos e artísticos dentro de padrões e 

convenções (CAWELTI, 2004), isso propicia pensar as possibilidades criativas delimitadas 

pela estrutura de uma fórmula, avaliando como criar dentro dos limites impostos por ela. 

Cawelti (2004) defende que o interesse nas histórias dependentes de fórmulas é o de verificar 

de que formas distintas elas foram usadas na criação das obras. Walton (1999) comenta que a 

literatura de fórmula foi possível em um contexto específico: expansão da indústria editorial 

associada à crescente urbanização, que facilitou a distribuição e consumo de revistas e livros. 

As narrativas de detetive são reconhecidas por um esquema narrativo que foi amplamente 

replicado desde sua popularização com a obra de Doyle (CAWELTI, 1976; GRELLA, 1988; 

SAYERS, 1988; MARCUS, 2003). Apesar do extenso consumo popular, autores apontam que 

por muito tempo a crítica literária considerou as histórias de detetive um subproduto cultural 

de baixa qualidade (CHESTERTON, 1925; CHANDLER, 1988; PRIESTMAN, 2003; MASSI, 

2011; JAMES, 2012), o que promoveu a necessidade de defesa dessas histórias por autores do 

gênero e por acadêmicos, como Martin Priestman (2003), para quem, apesar de parecer 

inflexível, essa fórmula foi utilizada em diferentes histórias e se mantém em contínua 

popularidade33.  

Cawelti define que fórmula literária é uma estrutura narrativa ou conjunto de convenções 

dramáticas que são empregadas em um grande número de obras (CAWELTI, 1976), o que 

consiste num sistema convencional de estruturação de produtos culturais (CAWELTI, 1972, 

2004). As fórmulas são específicas: para ser considerada uma história de detetive, por exemplo, 

                                                 
33 George Grella (1988) comenta que a longevidade do Golden Age é um exemplo da relevância de um tipo de 
fórmula literária, que continua a interessar e entreter contemporaneamente. Richard Alewyn defende que “a 
fecundidade deste gênero nunca secou, apesar das frequentes profecias de sua morte” (ALEWYN, 1983, p. 63, 
tradução nossa). E Chandler (1988) afirma que essas histórias nunca saem de moda, pois os elementos mais 
característicos do gênero continuam interessando os leitores.  

Trecho original: “the fruitfulness of this genre has never dried up, in spite of the frequent prophecies of its death” 
(ALEWYN, 1983, p. 63). 
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é necessário envolver a solução de um crime; do mesmo modo que para ser um western a 

história deve possuir um tipo específico de cenário, protagonistas e personagens, com linhas 

específicas de ação (CAWELTI, 1972). 

Cawelti (1976) identificou que as fórmulas literárias possuíam dois usos básicos: um que está 

associado a tipos de enredos gerais, um tipo de manual indicando padrões gerais de estrutura 

narrativa; e outro que denota modos convencionais de tratar coisas e personagens específicos, 

uma espécie de protótipos de situações e estereótipos de personagens. Cawelti explica que 

quando observamos narrativas populares, como histórias de espiões ou detetivescas, 

encontramos a combinação desses dois usos.  

O primeiro, a estrutura mínima e situação necessária para a narrativa ser considerada história 

de detetive: tem de existir um mistério; a história deve ser estruturada no inquérito/personagem 

investigador e a solução deve ser apresentada no final. Cawelti (1976) defende que se não for 

possível identificar esses três elementos, a história pode ser qualquer coisa, menos história de 

detetive.  

O segundo, além de dominar o modo de construir uma narrativa de aventura34, implica a 

inclusão de figuras estereotipadas e situações prototípicas que são reconhecidas pelo leitor, 

como o cenário complexo da cidade, a força policial não exatamente competente, um mistério 

que parece insolúvel e um detetive brilhante.  

E, ainda, a fórmula traz padrões cultuais ao representar o modo como determinada cultura 

incorpora arquétipos e situações narrativas (CAWELTI, 1972), tornando um modo 

convencional de lidar com personagens e coisas (CAWELTI, 1976); isso significa que faz 

referência a padrões e convenções de tempo e cultura específicas, fora desse contexto 

específico, pode ser que não seja compreendida (CAWELTI, 1972, 1976).  

                                                 
34 Para Caillois (1945) e Esquenazi (2011), podemos considerar que as histórias de detetive se apresentam como 
uma transformação do gênero aventura, em que o herói migra para os centros urbanos e passa a auxiliar na 
manutenção da ordem. “Começa por ser o efeito de um deslocamento: o romance de aventuras, quando é situado 
em meios urbanos em pleno desenvolvimento em finais do século XIX, torna-se a história das peripécias que 
acompanham as operações de manutenção da ordem social. Uma grande cidade, em princípio pacificada, é ainda 
perturbada pela intervenção dos vilões: de facto, torna-se um lugar propício à aventura que se chamará 
<<policial>>” (ESQUENAZI, 2011, p. 80, grifo do autor).  

O crítico francês, Caillois (1945), comenta que se invertermos a ordem de um romance de aventura, este se 
transforma em romance policial, porque o ponto de partida do segundo é a linha de chegada do primeiro. No 
romance de aventura são apresentadas diferentes peripécias que podem ser encerradas com um ato grandioso, 
como um assassinato; no romance policial, o resultado (o assassinato) se torna o ponto de partida. 
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Cawelti (1972) explica que uma fórmula articulada por uma cultura pode ser adotada por outra. 

Para as fórmulas funcionarem em outro tempo e cultura, deve-se adequar ao novo contexto 

histórico-cultural, ao incorporar figuras, situações e cenários “que tenham significados 

apropriados para a cultura que os produz” (CAWELTI, 1976, e-book, tradução nossa35). 

Assim, para Cawelti (1972, 1976), os produtos culturais contêm a mistura de convenções e 

inovações; a primeira traz aqueles elementos conhecidos e reconhecidos tanto pelo autor das 

histórias como por seus leitores (arquétipos e estereótipos de personagens, um enredo 

recorrente, metáforas conhecidas); a segunda traz os elementos “novos” imaginados apenas 

pelo autor, como “novos tipos de personagens, ideias ou formas linguísticas” (CAWELTI, 

1972, p. 118, tradução nossa36).  

Isso significa que as convenções e as inovações desempenham funções culturais bastante 

distintas: as convenções (por meio de sentidos, significados e imagens compartilhadas) 

representam o que é familiar, já as inovações remeteriam a novas percepções, de algo que ainda 

não tínhamos visto anteriormente (CAWELTI, 1972). Ou seja, a fórmula ratifica convenções, 

regras, valores; ao mesmo tempo revela algo específico (da criação do autor). É trazer algo 

novo em uma estrutura que o leitor reconheça. Sendo assim, as fórmulas são ao mesmo tempo 

conservadoras e inovadoras, pois, ao passo que afirma as convenções, ela também permite 

assimilação de mudanças.  

Oferece, então, um espaço para explorar os limites de convenções preestabelecidas (WALTON, 

1999). Portanto, o impulso criativo estaria na combinação desses dois elementos (familiares e 

novas percepções), podendo ser (1) ao se adequar aos potenciais inerentes da fórmula, 

alcançando pleno efeito artístico, ou (2) ao se desviar do padrão e realizar uma expressão ou 

efeito único (CAWELTI, 1976). A complexidade de equilibrar esses dois elementos fez o autor 

de romances policiais, Raymond Chandler, comentar que “é difícil escrever bem a história de 

detetive, mesmo em sua forma mais convencional” (1988, p. 2, tradução nossa37), pois: 

Um trabalho de fórmula bem-sucedido é único quando, além do prazer 
inerente à estrutura convencional, traz um novo elemento para a fórmula ou 

                                                 
35 Trecho original: “that have appropriate meanings for the culture which produces them” (CAWELTI, 1976, e-
book).  
36 Trecho original: “new kinds of characters, ideas, or linguistic forms” (CAWELTI, 1972, p. 118).  
37 Trecho original: “the detective story, even in its most conventional form, is difficult to write well” 
(CHANDLER, 1988, p. 2).  
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incorpora a visão pessoal do criador. (CAWELTI, 1976, e-book, tradução 
nossa38). 

[A] adaptação ou ajuste da fórmula [...] por meio da adição de uma série de 
características distintas – o suficiente para torná-la reconhecível e, até mesmo, 
aceitável. (GOMBRICH, 1984, p. 59, tradução nossa39). 
 

De fato, criar sob as delimitações e exigências de uma fórmula configura-se uma dualidade 

conflitante, uma vez que esses autores devem seguir as estruturas reconhecíveis e, ao mesmo 

tempo, devem alterar a forma como foi feita anteriormente, incorporando a sua especificidade 

de criador na obra (CAWELTI, 1976; KAMINSKY; MAHAN, 1986; WALTON, 1999). 

Chandler comenta que: “toda a minha carreira é baseada na ideia de que a fórmula não importa, 

o que conta é o que você faz com a fórmula; isto é, é uma questão de estilo” (Raymond Chandler 

em ARNOLD, 1980, tradução nossa40). 

Nessa perspectiva, uma obra associada a fórmulas é semelhante a muitas histórias que a 

precederam e, ao mesmo tempo, é única, pois não é a exata cópia de um texto anterior. A ficção 

popular formulaica tem na sua própria natureza (de seguir fórmulas, convenções) um tipo de 

escrita em que o processo criativo individual está constantemente relacionado à coletividade de 

autores. São esses trabalhos que colaboram para criar, modificar, evoluir os parâmetros e 

potencialidades da fórmula (WALTON, 1999). Isso significa que a riqueza da fórmula não 

necessariamente consiste em ser um arquétipo de imitações, mas sim o elemento central de uma 

linhagem de obras de arte (PAREYSON, 1988). 

E assim, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma fórmula dependem da apropriação dela 

por outros autores (CAWELTI, 1976; PAREYSON, 1988), e foi o que aconteceu com a fórmula 

criada por Edgar Allan Poe, que somente duas décadas após a publicação dos três contos ganhou 

popularidade e visibilidade com a apropriação por Arthur Conan Doyle (CAWELTI, 1976; 

ALEWYN, 1983; GRELLA, 1988; PRIESTMAN, 2003).   

As convenções de Poe consistiam em “a atmosfera sombria, o problema insolúvel, o método 

exagerado, a incrível dedução, o adorado Boswell e o ser talentoso que desvenda os crimes mais 

                                                 
38 Trecho original: “A successful formulaic work is unique when, in addition to the pleasure inherent in the 
conventional structure, it brings a new element into the formula, or embodies the personal vision of the creator” 
(CAWELTI, 1976, e-book) 
39 Trecho original: “the adaptation or adjustment of his formula [...] through the addition of a number of distinctive 
features – enough to make it recognizable and even acceptable” (GOMBRICH, 1984, p. 59). 
40 Trecho original: “My whole career is based on the idea that the formula doesn’t matter, the thing that counts is 
what you do with the formula; that is to say, it is a matter of style” (Raymond Chandler em ARNOLD, 1980). 
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difíceis” (GRELLA, 1988, p. 89, tradução nossa41). A estrutura das histórias de detetive denota 

uma ênfase na ordem, clareza e lógica, não apenas no processo de investigação e apresentação 

da solução do mistério, mas também no modo quase ritualizado de apresentação das convenções 

(CAWELTI, 2004). É necessário equilibrar seriedade e humor, ordenação racional e ameaça da 

ordem, racionalidade e mistificação, ação e inquérito. Encontrar a relação apropriada entre esses 

elementos constitui, para Cawelti (1976), o trunfo das grandes histórias de detetive. 

 

1.3. Adaptação 

Com este tópico queremos compreender como a adaptação aparece e delimita os procedimentos 

de criação do artista, considerando as possíveis questões e problemas com os quais ele precisava 

lidar quando realizava uma adaptação e quais opções foram disponibilizadas para que se 

chegasse a uma solução. Nesse sentido, direcionamos a breve discussão para os elementos do 

estudo de adaptação que se relacionam com a criação da obra.  

Pareyson (1993) comenta que no processo de criação é impossível tentar separar a obra de arte 

de seu material, pois o nascimento da obra está na escolha/seleção de um material, e a conclusão 

está na transformação do material em uma matéria finalizada. Em síntese, o processo artístico 

seria, essencialmente, a escolha e modificação de um material em uma nova matéria. E o 

processo de criação em que ocorre a especificidade de transposição da matéria consistiria em 

uma adaptação (PAREYSON, 1988).  

Alguns estudiosos, indica Pareyson (1988), acreditavam que a tradução/adaptação de uma obra 

estivesse presa a apenas duas possibilidades: (1) a fidelidade, sendo, portanto, a ‘nova’ obra 

algo menor que a obra que deu origem; ou (2) a infidelidade à origem, tornando-se, portanto, 

única e bela. Disso, só levaria a dois caminhos: no primeiro, o procedimento seria feito apenas 

para recordar o original, tendo motivações práticas; o segundo geraria uma obra completamente 

nova. Sendo assim, o autor de uma adaptação ou tradução, consciente de que se trata de uma 

reprodução, poderia se limitar à realização de uma cópia (com transposição, adequação e 

associação de materiais) ou decidir pela não delimitação rígida em relação à obra original. 

Por essa perspectiva, no primeiro caso (reprodução mais próxima de cópia) o criador realiza 

somente as alterações que são extremamente necessárias para a transposição, exigidas pelo 

                                                 
41 Trecho original: “the murky atmosphere, the insoluble problem, the outré method, the incredible deduction, the 
adoring Boswell, and the gifted being who unravels the most difficult crimes” (GRELLA, 1988, p. 89). 
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novo meio. Seria, por exemplo, a passagem integral de um conto literário para uma versão 

radiofônica, modificando-se apenas a palavra escrita pela palavra falada (PAREYSON, 1988). 

Tal formulação significa que o resultado é mais uma intenção prática, e não considera a natureza 

artística das obras (PAREYSON, 1988). No segundo caso, quando se opta por flexibilização da 

fidelidade, ter-se-ia um processo mais ambicioso, no qual a obra original não é mais 

considerada um molde limitador, mas sim reconhecida como um ponto de partida, como 

inspiração e estímulo (PAREYSON, 1988). Contudo, essas abordagens iniciais, limitadoras, 

não parecem explicar as possibilidades e características de se criar uma adaptação.  

Outra abordagem sugere que a adaptação, em uma noção mais geral do processo, teria muito 

em comum com a teoria da interpretação, na medida em que adaptar seria apropriar-se do 

significado de uma obra anterior (ANDREW, 2000). Ao se aproximar de uma interpretação, o 

produto adaptado não seria uma mera cópia (por ocorrer os processos de releitura e 

interpretações que ultrapassam a ideia de ajuste e adequação de elementos de um material a 

outro), nem seria algo totalmente novo (pois se mantém muito da essência do texto-fonte que 

possibilita o reconhecimento): 

Traduzir, adaptar, fazer uma versão significa, no fundo, uma nova edição da 
obra em que a novidade é determinada pela matéria, mas se faz possível pela 
interpretação, que por sua vez não se trata de uma recriação, mas, 
propriamente, de uma edição, e, por isso, assegura a identidade da obra. A 
interpretação, em resumo, garante a identidade ao mesmo tempo que explica 
a novidade: como uma realização, tem ao mesmo tempo caráter de fidelidade 
e criatividade, pois, por um lado, propõe apresentar a mesma obra e, por outro, 
obter dela uma nova imagem. (PAREYSON, 1988, p. 62, tradução nossa42). 
 

Ainda segundo Pareyson (1988), o processo de adaptação não é sobre trazer algo que não existia 

na obra, mas sim as características do novo material realçam algumas nuanças que pareciam 

escondidas no texto-fonte, e que são trazidas à tona devido às características específicas do 

novo meio. Por sua vez, é fundamental que o adaptador leve em consideração a natureza, 

especificidades, tendências e características desse novo meio, de modo a favorecer suas 

propriedades. Pois, para Gombrich, o artista não pode exatamente transcrever, mas sim realizar 

                                                 
42 Trecho original: “Traducir, adaptar, hacer una versión significan, en el fondo, una nueva edición de la obra en 
la que la novedad viene determinada por la materia, pero hecha posible por la interpretación, que a su vez hace 
que se trate no de una recreación, sino propiamente, de una edición, y por esto asegura la identidad de la obra. La 
interpretación, en suma, garantiza la identidad al mismo tiempo que explica la novedad: como realización, tiene a 
la vez un carácter de fidelidad y creatividad, porque por un lado se propone presentar la obra misma y por otro 
sacar de ella una nueva imagen” (PAREYSON, 1988, p. 62). 
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uma “adaptação ao meio” (1984, p. 95, tradução nossa43), seguindo os termos e delimitações 

do meio/material escolhido. 

Além de observar as especificidades do novo material, as adaptações estão vinculadas ao 

contexto cultural específico de transposição (GOMBRICH, 1984; ANDREW, 2000). Marcel 

Silva (2013) compreende que adaptação é um fenômeno sociocultural, um processo que está 

historicamente localizado, “definido por diferenças estruturais tanto no âmbito da linguagem e 

do estilo, quanto dos envolvimentos culturais, sociais e políticos” (SILVA, 2013, p. 24). Por 

ocorrerem em um contexto social, histórico e cultural específico (HEINZE; KRÄMER, 2015), 

esses produtos se tornam ainda mais interessantes ao revelar questões sobre diferentes contextos 

e culturas (CAWELTI, 1972; FORREST; KOOS, 2014), diferenças entre orientações de estilo 

e padrões de estética, e especificidades da evolução e alteração de práticas econômicas da 

indústria em diferentes períodos histórico-sociais44. A questão do processo de criação torna-se, 

então, como equilibrar os elementos do texto-fonte, as aspirações criativas de modificação, a 

especificidade do meio em um contexto sócio-histórico diferente do texto-fonte.  

Investigadores em adaptação (NAREMORE, 2000; STAM, 2000; CARTMELL, 2007, 2012; 

LEITCH, 2007, 2012; WELLS-LASSAGNE, 2017) comentam que as discussões sobre o tema, 

frequentemente, recaem sobre a questão de fidelidade/infidelidade45. E essa relação no processo 

adaptativo acabou configurando-se um dos modos de avaliar quão bem-sucedido foi o processo 

de transposição46. Pareyson aponta que o trunfo estaria justamente na maneira de o artista 

equilibrar fidelidade e criatividade na criação/adaptação de um texto em outro meio. Tal 

habilidade “consiste em poder transferir uma obra de um meio para outro, mantendo a 

                                                 
43 Trecho original: “adaptation to the medium” (GOMBRICH, 1984, p. 95). 
44 Como vimos nos tópicos anteriores, assemelha-se à discussão de produtos culturais que se vinculam a uma 
fórmula preestabelecida, precisando lidar com o equilíbrio de convenção e inovação (CAWELTI, 1972, 1976). É 
também uma discussão recorrente na criação de obras de arte vinculadas à tradição, como o artista lida e associa 
a criatividade e a tradição (GOMBRICH, 1990).  
45 Robert Stam (2000) questiona: fidelidade a quê? O próprio processo de criação seria distinto entre os meios – 
enquanto a produção de um romance é algo mais individual, a produção de um filme é um processo colaborativo 
de diversos profissionais. Então sugere que o processo de adaptar deveria levar em conta não exatamente uma 
fidelidade ao texto-fonte, mas sim a essência dele em um novo meio de expressão, já que cada meio tem suas 
especificidades e modos de expressão (STAM, 2000).  
46 Thomas Leitch explica que teóricos de adaptação persistiam em lidar como norma a fidelidade ao texto-fonte, e 
que agora se tornou mais evidente que “a própria fidelidade, mesmo como meta, é a exceção à norma de adaptações 
variadas e infiéis” (LEITCH, 2007, p. 127, tradução nossa).  

Trecho original: “fidelity itself, even as a goal, is the exception to the norm of variously unfaithful adaptations” 
(LEITCH, 2007, p. 127). 
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identidade do primeiro” (PAREYSON, 1988, p. 61, tradução nossa47), dessa forma, a validação 

de um produto adaptado estaria vinculada à forma e às estratégias do autor/produtor transpor 

elementos do texto-fonte para uma outra linguagem “de modo que, apesar da mudança de 

meios, a história sobreviva” (SILVA, 2013, p. 43).  

Seguindo esta perspectiva de que a adaptação é compreendida no campo de criação como 

transposição de matéria (GOMBRICH, 1984; PAREYSON, 1988, 1993), faz-se necessário 

lidar com o conceito de adaptação específico para o meio que a matéria literária (cânone de 

Doyle) foi transposta: a adaptação para a televisão seriada. Tentar definir adaptação estabeleceu 

um novo desafio para esta pesquisa, porque existem muitos debates sobre o que é e sobre o que 

não é adaptação (NAREMORE, 2000; CARDWELL, 2002; CARTMELL, 2012, LEITCH, 

2012; WELLS-LASSAGNE, 2017).  

Considerando a magnitude de possibilidades de adaptações, é curioso notar que nesse campo 

de estudos as análises tendem a enfatizar os processos de transposição da literatura para o 

cinema. Mais curioso ainda é o fato de que, mesmo com a especificidade e interesse pela 

transposição literatura-cinema, o campo de estudos se tornou amplo e nem sempre concordante.  

Uma das discordâncias está vinculada à natureza híbrida da adaptação que dificulta a definição 

do que constitui e do que não constitui uma adaptação (WELLS-LASSAGNE, 2017). Cardwell 

(2002), Leith (2007, 2012) e Wells-Lassane (2017) apontam como estudiosos têm evitado 

definir o termo adaptação48.  

Por exemplo, algumas propostas de classificação, categorização e especificação – como alusão, 

versão, apropriação, remake, prequel, reboot, microadaptação – permitiriam ao pesquisador 

realizar uma análise pautada na especificidade dos elementos nos diferentes e diversos produtos 

(e meios) e formas de adaptação (WELLS-LASSAGNE, 2017).  

Seguindo essa concepção, Sherry (2014) argumenta que nos estudos de adaptação existe uma 

lacuna de investigar a indústria e modos de produção; a concentração dos esforços na relação 

do texto-fonte e texto-resultante deixava de questionar os processos complexos e criativos que 

ocorrem durante a criação de um produto adaptado (SHERRY, 2014). Em consoante, Naremore 

                                                 
47 Trecho original: “consistentes en poder trasladar una obra de un medio a otro manteniendo la identidad de 
aquélla” (PAREYSON, 1988, p. 61). 
48 Para aprofundamento no tema, ver os capítulos de Thomas Leitch: “Between adaptation and allusion” (2007) e 
“Adaptation and intertextuality, or, what isn’t an adaptation, and what does it matter?” (2012). 
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(2000) defende que os estudos em adaptação precisam aproximar-se dos estudos de todas as 

formas de recontar uma história, e com isso a adaptação deixaria a marginalidade dos estudos 

contemporâneos ao se tornar parte de uma teoria mais geral de repetição. 

Os atuais estudiosos do campo ampliaram a discussão de adaptação (CARTMELL, 

WHELEHAN, 2014; SHERRY, 2014), que passou a abarcar não só a literatura e questões de 

fidelidade, mas o estudo de variedade de objetos-fonte e diversidade de telas nos sentidos mais 

amplos dos termos, pensando em produtos para televisão, jogos, quadrinhos, internet. Para 

Cartmell e Whelehan: 

Com uma nova riqueza teórica e confiança interdisciplinar, os estudos sobre 
adaptação têm facilitado novas abordagens para questões de interpretação, 
reescrita e refinamento, permitindo uma reflexão intencional sobre nossa 
obsessão contemporânea em retrabalhar a cultura para atender às nossas 
próprias necessidades. (2014, p. 1, tradução nossa49) 
 

Esses estudos revelam uma tendência em definir e redefinir o termo, passando a considerar 

também a relação que ultrapassa o vínculo ao texto-fonte, e incluem outros e diversos elementos 

que influenciam a criação (WELLS-LASSAGNE, 2017). Seguindo a premissa de que é 

necessário conhecer a especificidade do novo meio50 (GOMBRICH, 1984; PAREYSON, 

1988), solucionamos, em parte, o problema de ampla definição do termo ao selecionar autores 

que dialogam com a especificidade de adaptação do formato seriado televisivo. 

A estudiosa em televisão Sarah Cardwell (2002, 2007) tenta definir a adaptação em seu estudo 

de minisséries televisivas. Para a autora, o principal elemento identificador de uma adaptação 

seria a existência de uma fonte e o objetivo de perpetuar certa quantidade de características 

reconhecíveis dessa fonte. Por essa perspectiva, a questão da fidelidade também aparece na 

discussão da definição do termo em televisão, e, para Cardwell (2002), obras adaptadas 

apresentam seu “valor” pelo potencial de fazer referência e revitalizar o texto-fonte, ao almejar 

                                                 
49 Trecho original: “With a new theoretical richness and interdisciplinary confidence, adaptation studies has 
facilitated fresh approaches to issues of interpretation, rewriting, and refunctioning, enabling purposeful reflection 
on our contemporary obsession with reworking culture to suit our own needs” (CARTMELL, WHELEHAN, 2014, 
p. 1). 
50 Pois o meio é determinante na forma como o artista vai lidar com o texto-fonte, já que “cada meio tem sua 
própria especificidade derivada de seus respectivos materiais de expressão” (STAM, 2000, e-book, tradução 
nossa).  

Trecho original: “each medium has its own specificity deriving from its respective materials of expression” 
(STAM, 2000, e-book).  
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a fidelidade de reproduzir na tela fielmente os elementos do texto, ou ao “enviar os espectadores 

de volta ao livro” (CARDWELL, 2002, p. 13, tradução nossa51). 

Na abordagem do modelo comparativo tradicional, adaptar seria um processo de transmutar um 

original de um meio para outro meio, em um procedimento consciente de transformar um texto 

para ajustar e adequar a outra linguagem (CARDWELL, 2002). Sendo assim, adaptação seria 

um processo consciente e complexo de implementar mudanças necessárias para representar o 

texto-fonte sob novas condições (CARDWELL, 2002). Nessa concepção, próxima da 

defendida por Pareyson (1988, 1993), adaptar implicaria uma continuidade entre objeto-fonte 

e produto-resultante. E disso compreende-se que as alterações realizadas não poderiam ser 

evitadas por serem estritamente necessárias motivadas pela mudança dos meios. 

Por sua vez, Shannon Wells-Lassagne (2017) defende que é necessário repensar o termo para a 

discussão e estudos em televisão. Para a autora, definir adaptação na televisão como um ato de 

recontar uma história em outro meio configurar-se-ia em uma limitação desnecessária, uma vez 

que tanto o meio (televisão) como o produto (adaptação) estão constantemente equilibrando o 

mesmo e o diferente, tentando evitar que um sobressaia o outro.  

Assim, Wells-Lassagne (2017) sugere que o conceito de adaptação seja ampliado para 

comportar as especificidades do meio televisão. Entendendo que uma adaptação para o formato 

serializado teria características específicas que a diferencia de uma adaptação para cinema, 

como, por exemplo, a longa duração das séries, dificulta o princípio de equivalência ao texto-

fonte52; que reflete também em outro elemento característico desses produtos: a necessidade de 

uma identidade53 que o diferencie de outros seriados, bem como do próprio texto-fonte 

(WELLS-LASSAGNE, 2017). Ao mesmo tempo, adaptar um texto conhecido para a televisão 

gera um conjunto de expectativas centrais em relação a cada série e seu texto-fonte particular 

(BUTT, 2012).  

Cardwell (2002), Leitch (2007, 2012) e Wells-Lassagne (2017) defendem a ideia de metatexto, 

ao reconhecer que uma adaptação pode se basear em adaptações anteriores e no texto-fonte, 

releituras que significam a existência de diálogo e interação contínuos com outros textos e 

                                                 
51 Trecho original: “send viewers back to the book” (CARDWELL, 2002, p. 13).  
52 O próprio modelo de longa duração das séries dificulta a ideia de fidelidade, porque a forma orgânica da narrativa 
seriada é moldada à medida que se constroem as temporadas, com arcos longos e curtos. 
53 A grande quantidade de seriados exibidos em diversos canais gera uma ampla concorrência pela atenção do 
espectador, o que promove a necessidade de diferenciação entre os produtos. 
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objetos de arte. Dito isso, as adaptações subsequentes poderiam ser consideradas uma 

continuidade, desenvolvendo e expandindo um metatexto original que se torna infinito, “uma 

história ou mito valioso que está em constante crescimento e desenvolvimento, sendo 

recontado, reinterpretado e reavaliado” (CARDWELL, 2002, p. 25, tradução nossa54). 

A constatação de que as escolhas sobre como o produto de adaptação vai parecer é melhor 

compreendida quando consideramos as especificidades do meio, convenções do formato e 

categorias, demandas institucionais e tecnologias disponíveis (CARDWELL, 2007). A partir 

desse princípio, considerando a nossa investigação, deve-se ponderar que as escolhas dos 

criadores de Sherlock e Elementary na composição das séries são balizadas por elementos de 

tradições, seja o modo convencional de criar uma série investigativa, seja a tradição de todo um 

histórico de narrativas detetivescas, seja de construção da imagem de Sherlock Holmes.  

Tentamos neste primeiro capítulo apresentar os conceitos basilares da investigação – tradição, 

fórmula e adaptação –, observando o modo como influenciam, delimitam e expandem as 

possibilidades no processo de criação de uma obra. A força de cada um desses elementos 

modifica a relação do criador com a obra, e, ao mesmo tempo, as obras modificam também 

essas instâncias. E assim, nos processos de criação, as ideias são moldadas, traduzidas, 

reposicionadas em nome da tradição (BHABHA, 2003), ao passo que uma tradição é 

fragmentada na tentativa de acompanhar as tendências da indústria e para se adequar ao 

mercado internacional (MANN, SPICER, 2009).  

Afastamo-nos da abrangência dos estudos de adaptação para observar a especificidade dos 

objetos de pesquisa: séries que se associam a duas fortes tradições. Aqui não nos interessou 

investigar exatamente a relação entre fidelidade e recriação (PAREYSON, 1988), nem somente 

tratar de equilibrar elementos de convenções e inovações no uso da fórmula detetivesca 

(CAWELTI, 1976), tampouco limitamos estudar especificamente o modo como se relaciona a 

criatividade dentro de fortes tradições (GOMBRICH, 1990). Nesta tese tentamos lidar com 

todas essas instâncias, tentando compreender como os dois produtos respondem aos 

personagens e histórias que possuem um legado, e se ajustam atendendo à especificidade do 

meio televisão (delimitados por demandas específicas de dois sistemas de produção e difusão), 

lidando com convenções do formato serial e da categoria investigativa.  

                                                 
54 Trecho original: “story or myth that is constantly growing and developing, being retold, reinterpreted and 
reassessed” (CARDWELL, 2002, p. 25). 
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"Pode guardar isso em nossos arquivos, Watson.  

Algum dia a verdadeira história poderá ser contada." 

(Sherlock Holmes em “Histórias de Sherlock Holmes”) 

 

Capítulo 2: A história de Sherlock Holmes 

 

As séries discutidas nesta pesquisa carregam, em seus textos, negociações com duas categorias 

conhecidas e reconhecidas: (a) os detetives mais famosos do mundo; (b) as convenções atuais 

de seriados investigativos televisivos. Nesse sentido, existe uma demanda de apropriação de 

elementos convencionais dessas instâncias, que funcionam como marcas de referências e 

reconhecimento. A forma como esses elementos são adaptados e apresentados é uma das fontes 

de deleite dos espectadores. O objetivo deste capítulo é nos aproximar de uma das tradições 

com a qual as séries, Elementary e Sherlock, precisam lidar: as histórias de detetive. Iniciamos 

com uma revisão das raízes dessas narrativas, ponderando como a linguagem foi se construindo, 

como e quando as convenções apareceram (e permaneceram). Importante apontar que 

trouxemos apenas os eventos mais relevantes, os autores e os personagens que serviram de 

influência e inspiração para que Doyle criasse Sherlock Holmes e John Watson. 

 

2.1. Raízes das histórias de detetive 

O crime fiction, como gênero, engloba todos os produtos em que o crime é um elemento 

importante da narrativa (PRIESTMAN, 2003; KNIGHT, 2003, 2004; SCAGGS, 2005; 

HORSLEY, 2005; JENNER, 2016). Assim, a raiz do gênero estaria em qualquer “arranjo de 

coisas que produz uma situação perturbadora” (BOILEAU; NARCEJAC, 1991, p. 10).  Nesse 

sentido, entendemos o crime fiction como um termo amplo55 que acomoda vários subgêneros, 

inclusive as narrativas de detetive (VALLE, 2014; JENNER, 2016).  

                                                 
55 Seguimos a premissa de usar o termo crime fiction (PRIESTMAN, 2003; KNIGHT, 2003, 2004; SCAGGS, 
2005; HORSLEY, 2005) como um termo guarda-chuva que engloba as diversas e diferentes histórias e seus ciclos 
(por exemplo, Golden Age, Classic Detective Thriller ou Whodunit, Private Eye ou HardBoiled, Noir, Gangster, 
Espiões  ̧Serial Killer). Essa escolha demonstra que aceitamos a ideia de fluidez dessas histórias. O termo crime 
fiction abrange as histórias que têm a presença de policiais, detetives, private eye (detetive particular), espiões, 
serial killers; que envolvam a solução (ou não resolução) de um enigma; que contem sobre o dia a dia de policiais 
e investigadores (profissionais ou não); que mostrem os procedimentos dos CSI (analistas de cenas de crime) para 
solucionar crimes; e que englobem tudo isso ou apenas uma parte. 
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Na diversidade de ciclos e obras do crime fiction, aproximamo-nos da categoria mais conhecida 

e difundida: as histórias de detetives. As narrativas detetivescas foram consideradas o primeiro 

subproduto do crime fiction por incluir a presença do investigador oficial, uma vez que, para 

alguns pesquisadores e autores de romance policial, o nascimento das histórias de detetive 

estaria vinculado ao surgimento real de detetives – no século XIX, na Inglaterra, com a criação 

de um departamento específico de investigações da Polícia Metropolitana (KNIGHT, 2004; 

HORSLEY, 2005; MASSI, 2011; JAMES, 2012).  

Entretanto, antes mesmo do surgimento do departamento de investigações e dos três contos de 

racionalidade de Poe, podemos encontrar outros textos que apresentaram “vislumbres de 

‘inquérito racional que levam à contenção de crime’” (HORSLEY, 2005, p. 21, tradução 

nossa56, grifo do autor), considerados precursores das histórias de detetives. Como exemplos, 

temos a publicação do The Newgate Calendar (1773), o personagem Caleb de William Godwin 

(1794), As memórias de Vidocq (1828) e o The Newgate Novel (1830). Estes podem ser 

considerados um arquétipo anterior das histórias do crime fiction (KNIGHT, 1980). Nesta 

pesquisa não pudemos tratar de todos as obras precursoras do gênero57. Justificamos essa 

seleção mais restrita de eventos com nosso interesse específico na figura do detetive, que foi 

popularizada pelos personagens de Doyle. Assim, para fins desta pesquisa, esboçamos aqui 

apenas os personagens (reais e fictícios) que inspiraram diretamente Poe e, por conseguinte, 

Doyle. 

A publicação The Newgate calendar tem sua origem na prisão Newgate, em Londres, onde os 

criminosos ficavam alojados antes do julgamento e da execução da pena. O capelão da prisão 

passou a publicar relatórios sobre esses criminosos, os quais traziam uma breve descrição da 

vida do criminoso, seguida da confissão e da forma de execução. Esses relatórios eram 

                                                 
56 Trecho original: “glimmerings of ‘rational inquiry leading to the containment of crime’” (HORSLEY, 2005, p. 
21, grifo do autor). 
57 Para aprofundamento no tema, sugerimos uma cronologia do crime fiction, muito organizada e sintética, 
apresentada por Kight (2004). O autor começa no ano de 1773 com o The Newgate calendar, passando por diversos 
produtos e autores até o ano de 1999. Na coletânea The Cambridge companion to crime, Priestman (2003) também 
apresenta uma cronologia do crime fiction, analisando obras a partir do ano de 1722. 
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divulgados no formato de panfletos58 baratos, e funcionavam como uma advertência moral, 

com o objetivo de amedrontar e alertar a população sobre a consequência trágica de cometer 

infrações. Posteriormente, editoras organizaram esses suplícios em uma coletânea, o The 

Newgate Calendar (PYKETT, 2003).  

As primeiras histórias da coletânea The Newgate Calendar possuíam a seguinte estrutura: (a) 

um crime é cometido; (b) pessoas fazem observações que levam ao culpado; (c) realizam a 

prisão; (d) e, em seguida, a execução (KNIGHT, 1980, 2004; PYKETT, 2003). Observa-se 

nessa configuração e relatórios a ausência de um dos elementos cruciais dos romances policiais: 

a forma como os criminosos são capturados. 

Lyn Pykett (2003) aponta que, para os críticos, essas publicações romantizaram o crime, 

gerando encantamento e levando a população a ser solidária aos criminosos e não às vítimas. 

Elas centravam a atenção na motivação e psicologia dos criminosos, muitas vezes 

apresentando-os como vítimas da circunstância e da sociedade. Essas publicações satisfizeram, 

desde a primeira aparição em 1773, o intrigante fascínio da população em relação a crimes, 

fugas, criminosos e punições (KNIGHT, 1980, 2004; PYKETT, 2003). 

Efetivamente, as confissões impressas não se configuravam em mistérios que necessitavam de 

uma investigação e solução, uma vez que os personagens (criminoso e vítima) já estavam 

determinados desde o início da narrativa (KNIGHT, 2004). Com a evolução das histórias, foram 

aparecendo elementos que se assemelham a pistas e algum tipo de investigação, para então 

ocorrer a condenação. Contudo, em nenhum momento há menção da figura do detetive, que 

                                                 
58 Na França, a origem desses relatos impressos está associada à cerimônia dos suplícios, o momento em que o 
criminoso (culpado) deveria narrar oralmente seus crimes. Ela servia de controle ideológico por meio do exemplo 
e do terror, já que não apenas reafirmava que qualquer infração poderia levar à punição, mas também provocava 
o terror pelo espetáculo do poder (FOUCAULT, 1975).  

As confissões passaram a ser impressas objetivando alcançar um controle ideológico, contudo passaram a ter um 
efeito diferente do esperado, porque alguns criminosos se tornavam heróis em decorrência das confissões, eles 
passaram a ser admirados por estarem contra a lei, contra os ricos e poderosos. “Já houve condenados que, depois 
da morte, se tornaram uma espécie de santo, de memória venerada e túmulo respeitado” (FOUCAULT, 1975, p. 
70, tradução nossa). 

Foucault (1975) comenta que ao desaparecer os folhetins no nascer da literatura policial, desapareceu também a 
glória do malfeitor das classes populares, o fato era que esse homem do povo é muito simples para protagonizar 
crimes engenhosos. Há o deslocamento da exposição dos fatos (ou confissão) para um lento processo de 
descoberta, e alteração do confronto físico para a disputa intelectual: a luta entre o assassino insuspeitável e o 
detetive inteligente. 

Trecho original: “On a vu des condamnés devenir après leur mort des sortes de saints, dont on honorait la mémoire 
et respectait la tombe” (FOUCAULT, 1975, p. 70).  
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para Knight (2004) se configuraria a pessoa que preencheria a lacuna entre lei e ideologia, 

ausente nessas publicações. 

O personagem considerado precursor da ideia de um detetive foi Caleb Williams (KNIGHT, 

1980, 2003; HORSLEY, 2005). Caleb apareceu em 1794, no romance de William Godwin, 

Things as they are or the adventures of Caleb Williams. Dividido em três volumes, o romance 

conta a história de Caleb, este desconfia que seu empregador cometeu um crime. Lauren 

Gillingham (2010) explica que o romance de Godwin já foi chamado de romance gótico, thriller 

psicológico e romance político, no entanto, também poderia ser considerado um tipo de 

romance Newgate e um pré-protótipo de história de detetive (KNIGHT, 1980, 2003, 2004; 

HORSLEY, 2005), justificando essa classicação pela obsessão do protagonista em tentar 

desvendar o crime cometido por seu empregador (GILLINGHAM, 2010). Por sua vez, Knight 

contra-argumenta que no The Newgate Calendar despontava a necessidade de um detetive para 

identificar os fatos reais, ao passo que na história de Caleb, naquele momento, ainda não era 

possível um herói possuidor de valores fortes para derrotar ameaças/crimes. Por esse motivo, 

Caleb fracassa como herói e como detetive (KNIGHT, 2004). 

Posteriormente, nas décadas de 1830 e 1840, surgiu uma pequena quantidade de romances 

criminais, o The Newgate Novel. A nomenclatura similar visava demarcar um vínculo dos novos 

livros às histórias do The Newgate Calendar. Na época, considerava-se que esses romances 

glorificavam e glamourizavam a criminalidade, tornando o crime algo extremamente atraente 

(PYKETT, 2003). No interior desse debate, os romances Newgate são considerados importantes 

para o desenvolvimento e evolução do crime fiction ao representar um aumento do interesse 

dos autores e do público na constituição do crime e compreensão das motivações do criminoso 

(GILLINGHAM, 2010; WORTHINGTON, 2010). Apesar de não apresentarem exatamente a 

figura do detetive, nessas histórias é possível identificar a presença da detecção (KNIGHT, 

2004). 

Continuando nosso mapeamento dos eventos que precederam a criação dos personagens 

Sherlock Holmes e John Watson, precisamos considerar o contexto francês, de onde surgiu, 

possivelmente, o relato biográfico do primeiro investigador profissional: Eugene François 

Vidocq (ASCARI, 2007). Sabemos que a figura do detetive não aparece nas narrativas norte-

americanas e britânicas até o surgimento do departamento de investigação no século XIX, 

contudo, no território francês, existia uma formação policial desde o século XVII 

(WORTHINGTON, 2010). Os agentes policiais eram pagos e gerenciados pelo estado, e 
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frequentemente ex-criminosos eram captados para trabalhar como agentes duplos e 

informantes, auxiliando a polícia a solucionar os crimes. 

O protagonista de As memórias de Vidocq (1828), Eugene François Vidocq, é apontado como 

o primeiro detetive profissional na literatura (KNIGHT, 1980, 2004; ASCARI, 2007; 

GILLINGHAM, 2010). O livro autobiográfico narra as memórias de um criminoso que escapou 

da prisão e virou um investigador. Vidocq estabeleceu-se como espião da polícia por seu vasto 

conhecimento criminal e redes clandestinas, tendo adquirido capacidade de reconhecer e 

identificar criminosos em suas práticas durante os vinte e cinco anos em que esteve do lado 

oposto a lei (KNIGHT, 2004; GILLINGHAM, 2010). Para Knight (2004), Vidocq é certamente 

um detetive porque usa fardamento da polícia oficial e por ser um investigador com métodos 

de análise e inquirição, tendo perseguido criminosos nos arredores de Paris e cidades do 

interior.  

Para desvendar os crimes, entre outras habilidades, Vidocq colocava-se no lugar do criminoso, 

entendendo e recriando os passos, e, às vezes, apresentava-se como um criminoso para obter 

informações, o que fez dele um tipo de mestre dos disfarces e especialista em vigilância. A 

desenvoltura e habilidade na função de investigador o levaram a uma rápida promoção ao cargo 

de primeiro-chefe da polícia francesa. Além disso, Vidocq tentou sistematizar o trabalho de um 

investigador, sendo pioneiro nos procedimentos de coleta de evidências nas cenas de crime e 

realizando extensos registros sobre criminosos (GILLINGHAM, 2010). Embora não se 

confirmem a veracidade e confiabilidade dos relatos de Vidocq, é inegável sua influência em 

autores do século XIX, como Poe, Doyle, Gaboriau, Dickens, Balzac e Hugo (KNIGHT, 2004; 

ASCARI, 2007; GILLINGHAM, 2010; CLARKE, 2014). 

Pode-se afirmar que as narrativas de detetive possuem uma longa história. Referências 

recorrentes sobre o nascimento dessas histórias aludem os três contos de Poe, com o 

protagonista racional, Auguste Dupin59, nos Estados Unidos em 1841 (GRELLA, 1988; 

SAYERS, 1988; PRIESTMAN, 1991). Entretanto, outra perspectiva sugere que nesse momento 

o gênero ainda não era reconhecido, e as histórias de Dupin estavam mais interessadas em 

                                                 
59 Além dos contos “Os crimes da rua Morgue” (1841), “O mistério de Marie Rogêt” (1842) e “A carta roubada” 
(1844), alguns autores (LEWIS, 1990; KNIGHT, 2004; LEE, 2010) também consideram as histórias de Poe, “The 
gold bug” (“O escaravelho de ouro”, 1843) e “Thou art the Man” (“Tu és o homem”, 1844), como narrativas de 
detecção. No primeiro temos uma descoberta de tesouro por meio de um criptograma e no segundo encontramos 
assassinato, detecção e surpreendente revelação do criminoso. Entretanto, devido ao tom quase dominante de 
ironia e a ausência do personagem de Dupin, muitos pesquisadores desconsideram essas histórias narrativas de 
detetives. 
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demonstrar como a análise racional (e um pouco de imaginação) poderia resolver mistérios 

(WORTHINGTON, 2010). Essa abordagem é confirmada na declaração de Poe sobre os três 

contos, denominados “contos de racionalização”60 e não contos de investigação. Além disso, 

Knight (1980, 2004) destaca que as histórias de Dupin não envolviam um criminoso de fato: a 

vítima do conto “Os crimes da rua Morgue” é morta por um animal, o conto “A carta roubada” 

retrata uma intriga da corte real e “O mistério de Marie Rogêt” é sobre como podemos ser 

enganados com informações falsas e distorcidas61. Outra questão relevante é que Dupin, 

diferentemente de Vidocq, não se arriscava nas investigações, por não possuir amplo 

conhecimento do universo criminal. Nem ele era considerado um “detetive”62. Ainda assim, 

deve-se a Poe o mérito de desenvolver uma estrutura forte63 e um personagem racional. 

Analisando os contos de Poe, Cawelti (1976) indica os padrões da fórmula, que poderiam ser 

descritos como modos de definir uma situação (ou situações), um conjunto de personagens e as 

relações entre eles, um cenário apropriado para os personagens e a ação. Na definição da 

situação temos um crime enigmático e o processo investigativo que culmina na elucidação do 

mistério. Ao centrar-se na investigação do detetive e solução do enigma, o padrão de ação pode 

ser dividido em fases: (a) apresentação do detetive; (b) crime e pistas; (c) investigação; (d) 

anúncio da solução; (e) explicação da solução; (f) desfecho. Cawelti (1976) ressalta que as fases 

nem sempre aparecem nessa ordem e que algumas vezes surgem intricadas. Em relação aos que 

desempenham as ações, as histórias de detetive requerem a presença de quatro papéis 

principais: (a) da vítima; (b) do criminoso; (c) do detetive; e (d) dos ameaçados pelo crime, mas 

incapazes de solucioná-lo. Por fim, as histórias se passam em lugares (cenários) específicos – 

a casa ou escritório do detetive, a cena do crime, um quarto fechado no centro da cidade, uma 

casa de campo isolada, a vila afastada da cidade, entre outros. 

                                                 
60 Em julho de 1844, Poe escreveu para J.R. Lowell: “‘The Purloined Letter’, forthcoming in ‘The Gift’ is perhaps 
the best of my tales of ratiocination” (POE (1844) em MABBOTT, 1978, p. 972). 
61 No conto, Dupin analisa notícias de vários jornais a respeito de um crime que ficou sem solução, apontando as 
falhas nos relatos e nas análises dos jornalistas, bem como identificando mentiras das testemunhas entrevistadas, 
chegando à solução (sem nos apresentar a solução) sem ao menos sair do apartamento para investigar o caso. O 
conto remete às próprias anotações de Poe acerca do assassinato de uma mulher chamada Mary na cidade de Nova 
Iorque, que ficou sem solução. O autor também fez análise das evidências por meio das notícias dos jornais, 
chegando a sugerir um culpado que nunca foi capturado.  
62 A palavra detetive só apareceu após o primeiro conto protagonizado por Dupin. O termo surgiu para designar 
um grupo da polícia inglesa: The Detective Police (MASSI, 2011). 
63 É importante reafirmar que Poe não criou a estrutura sozinho e resta alguma dívida (em relação à estrutura e ao 
conteúdo) ao romance de William Godwin, bem como às histórias curtas do The Newgate Calendar 
(PRIESTMAN, 1991; KNIGHT, 1980, 2004).    
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Podemos observar que temos na tradição dessas narrativas uma estrutura básica de crime-

investigação-elucidação (VALLE, 2014), um “padrão de morte-detecção-resolução” 

(HORSLEY, 2010, p. 30, tradução nossa64), com três peças essenciais para a constituição da 

história: a) o crime misterioso; b) o detetive; c) a investigação (BOILEAU, NARCEJAC, 1991). 

Essa estrutura é frequentemente apresentada da seguinte forma: (a) descoberta da vítima e 

constituição do enigma; (b) peripécias no processo investigativo; (c) elucidação, que reconta o 

passado para revelar a solução do enigma (CAILLOIS, 1945).  

Essa configuração leva o leitor a acompanhar um indivíduo brilhante (ou um personagem com 

um grande poder de observação) a solucionar um caso tão complexo que um homem comum 

não conseguiria. Essa composição torna o detetive a figura central das histórias. E a centralidade 

produz uma dupla estrutura: a história do crime e a história da investigação, sendo que, 

comumente, a primeira acaba antes do início da segunda (TODOROV, 2006). Nesse sentido, 

“sequer vermos o evento principal, mas apenas suas consequências perturbadoras” (CAILLOIS, 

1983, p. 4, tradução nossa65).  

O crime deve ser enigmático, intrigante e atrativo para justificar a presença dos personagens 

(VALLE, 2014, 2016). Envolve a identidade do criminoso, as motivações e os meios de 

cometer a infração como principais segredos, e revelá-los é o motivo para o desenrolar da 

investigação e da história. Quanto mais complexo e difícil o mistério, maiores os atrativos para 

valer a investigação, pois não é qualquer mistério (segredo) que vale a atuação de um detetive: 

“[n]ão é necessário apenas esconder um segredo, é também necessário ter um segredo; e um 

segredo que mereça ser escondido” (CHESTERTON, 1925).  

Cawelti complementa: “o crime deve ser cercado por uma série de pistas tangíveis que tornam 

absolutamente claro que algum agente é responsável, e, segundo, deve parecer insolúvel” 

(1976, e-book, tradução nossa66). Ademais, os autores “estão sempre propondo formas novas, 

complexas e originais de cometer um assassinato – é isso que torna a leitura prazerosa” 

(CAILLOIS, 1983, p. 5, tradução nossa67). São mistérios esdrúxulos, elaborados, intrigantes, 

                                                 
64 Trecho original: “pattern of death-detection-resolution” (HORSLEY, 2010, p. 30). 
65 Trecho original: “we do not even seen the main event, but only its disturbing consequences” (CAILLOIS, 1983, 
p. 4). 
66 Trecho original: “the crime must be surrounded by a number of tangible clues that make it absolutely clear that 
some agency is responsible for it, and, second it must appear to be insoluble” (CAWELTI, 1976, e-book). 
67 Trecho original: “are always proposing new, complex, and original ways of committing a murder – this is what 
makes reading them pleasurable” (CAILLOIS, 1983, p. 5). 
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enigmáticos, assustadores. Independente disso, o crime na história de detetive tem o propósito 

de possibilitar a detecção.  

Na investigação realizada por Auguste Dupin, no conto “Os crimes da Rua Morgue”, vemos 

como ele percorre os ambientes, observa, testa, induz e deduz. Em “A carta roubada”, Dupin 

demonstra uma inteligência superior à do policial G., ao localizar a carta usada para chantagear 

a rainha, deduzindo sua localização após se colocar no lugar do criminoso, questionando onde 

um indivíduo astuto esconderia algo tão valioso sabendo que seria revistado e teria sua casa 

minuciosamente revirada em busca desse objeto. No conto “O mistério de Marie Rogêt”, ele 

nem sequer sai de casa para resolver o mistério – toda a investigação é realizada ao analisar 

notícias sobre o crime em diversos jornais.  

O modo de investigar está diretamente associado à personalidade e às peculiaridades de cada 

investigador, nesses três contos Dupin demonstrou modos relevantes que vieram a ser utilizados 

por Sherlock Holmes e outros detetives. Poe apresentou três formas de investigação: análise da 

cena do crime e interrogatório das testemunhas; colocar-se no lugar do criminoso (pensando 

como ele); apenas o esforço intelectual de desvendar os casos, somente ouvindo/lendo as pistas 

e evidências. 

Outros pontos identificados nos três contos de Poe também se tornaram recorrentes nas histórias 

posteriores: o detetive que se sobressai em relação ao trabalho realizado pela polícia oficial; o 

detetive que possui um conhecimento enciclopédico, “de modo a dispor à mão o conjunto finito 

e pré-determinado de imediatas e adequadas possíveis soluções hipotéticas” (BONFANTINI; 

PRONI, 2008, p. 140); o parceiro, menos inteligente que o detetive, sem nome nos contos de 

Poe, que serve como caixa de ressonância para os grandes feitos dedutivos. 

As brilhantes deduções são apresentadas em dois momentos nos contos: no início da narrativa 

(quando o detetive é apresentado) e ao final (quando o detetive elucida o caso). A elucidação é 

o processo em que o investigador explica a natureza de seu raciocínio e detalha o modo como 

o crime foi cometido. O momento de elucidação é importante para as narrativas de detetive, 

pois “não basta indicar quem é o culpado dentre os suspeitos, é necessário apresentar de que 

forma chegou à solução do mistério” (VALLE, 2014, p. 197). Nesse momento da história, o 

detetive refaz o percurso do inquérito, indicando quais pistas foram fundamentais para alcançar 

a solução (SEGAL, 2010).  



51 
 

Antes de ser adotado por Doyle, o protótipo desenvolvido por Poe foi reformulado por Émile 

Gaboriau no primeiro romance detetivesco francês, L’Affaire Lerouge (1866) (KNIGHT, 

2004), nessa história é apresentado o jovem oficial Lecoq, que, posteriormente, protagoniza 

outros três romances de Gaboriau – Le Crime d’Orcival (1867) e dois volumes de Monsieur 

Lecoq.  

No primeiro volume de M. Lecoq, L’Enquête (1868), vemos o detetive se sobressair em relação 

aos policiais oficiais ao examinar a cena de um crime ocorrido em um bar decadente nos 

arredores de Paris. Lecoq deduz brilhantemente – a partir de manchas, pedaços de tecido e 

pegadas – quem eram os indivíduos que estavam no bar. Segue-se para a caça, rastreando o 

criminoso e interrogando testemunhas, o que leva à prisão de um suspeito. Porém o criminoso 

não confessa e Lecoq decide se instalar em um sótão acima da cela do prisioneiro, mantendo-o 

sob vigilância constante, esperando por algum movimento revelador, que não ocorre. O 

primeiro volume do romance termina com a fuga do prisioneiro. Para Knight (1980, 2004), os 

romances de Gaboriau causaram grande impacto para o gênero crime fiction, pois a emergente 

literatura policial adotou como modelo três características desses romances: a forma de 

apresentar a detecção (que envolvia análise minuciosa das pistas), as reviravoltas e revelação 

surpreendente ao final. 

Retornando ao contexto britânico, os jornais mais baratos expandiram em número e circulação 

a partir de 1855, com a abolição do imposto de selo nos jornais. Na década de 1860, associada 

à expansão dos jornais populares e de classe média, tornaram-se tendência as reportagens sobre 

crimes, os chamados crimes da vida real, uma fonte de inspiração para os novos – e em ascensão 

– romances sensacionalistas (THOMPSON, 1993; PYKETT, 2003).  

Para Pykett (2003), uma das principais diferenças entre o romance sensacionalista e o Newgate 

Novel estava na mudança do foco do crime para a detecção. Argumenta-se que essa mudança 

estaria relacionada diretamente à formação da nova Detective Police na década de 1840, bem 

como ao aparecimento de inúmeros detetives particulares (private eyes). Deste modo, notamos 

uma alteração significativa na compreensão cultural e social do crime e do criminoso. O crime 

e a punição, profundamente internalizados na esfera subjetiva, e exteriorizados em formas 

elaboradas de vigilância e punição, adquirem novas significações, devido às novas instituições 

legais, como a formação da Detective Police e o desenvolvimento de análise de evidências por 

meio da ciência forense (MARCUS, 2003).  
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As histórias de detecção do século XIX têm seu foco na cidade, essa preocupação com os 

centros urbanos revela um aspecto expressivo de sua modernidade (THOMPSON, 1993). Os 

centros urbanos passaram a ser ligados por trem e telégrafo. As longas e entediantes viagens da 

população, indo de casa para o trabalho, promoveram um nicho para revistas e jornais 

populares, com contos e notícias sensacionalistas, que pavimentaram o caminho para as short 

stories (histórias curtas, contos) de detetives. 

As revistas destinadas ao público geral continham biografias, assuntos públicos, textos sobre 

viagens, notícias sobre a sociedade e textos ficcionais literários (THOMPSON, 1993; 

KAYMAN, 2003). As histórias de detetive vieram a ser um produto dessas revistas emergentes, 

eram textos independentes que proporcionavam uma satisfação narrativa completa, mas que 

estimulavam o apetite por outra história semelhante, contrastando com a publicação em série 

de romances longos (THOMPSON, 1993; KAYMAN, 2003; CHAN, 2007). 

Observamos que algumas circunstâncias beneficiaram o sucesso de Sherlock Holmes; a criação 

de Doyle surgiu em um momento propício de circulação em massa de ficção popular em jornais 

e periódicos, graças, por exemplo, à abolição dos impostos sobre o jornal (em 1855) e sobre o 

papel (em 1861), barateando o custo e a difusão (THOMPSON, 1993; KAYMAN, 2003). 

Relevante pontuar que as narrativas de Doyle agradaram não apenas ao público urbano, que 

viajava de trem de casa para o trabalho, mas também a uma crescente audiência interessada em 

crimes sensacionalistas. Os periódicos “ofereciam uma dieta básica de escândalo, de crimes 

escabrosos, de intrigas da classe alta, de melodrama, de aventura e de pecado” (THOMPSON, 

1993, p. 62, tradução nossa68).  

Antes das histórias curtas, Doyle escreveu o romance “Um estudo em vermelho”, que foi 

recusado por três editoras. Em setembro de 1886, a Ward, Lock & Company aceitou o 

manuscrito de Doyle e o publicou em sua edição anual do Beeton’s Christmas Annual69. A capa 

da edição representava claramente o vilão da história de Doyle com uma seringa sob a chama 

de uma lamparina (Figura 01).  

                                                 
68 Trecho original: “offerd a staple diet of scandal, lurid crime, upper-classes intrigue, melodrama, adventure, and 
sin” (THOMPSON, 1993, p. 62). 
69 Uma coletânea de textos de ficção e peças de ocasião, fundada em 1867 por Samuel O. Beeton.  
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Figura 01 – Capa da Beeton com o romance de Doyle 
FONTE: The Sherlock Holmes Book (2016, p. 82) 

 
Um dos maiores problemas dos romances consistia em como desenvolver uma narrativa longa 

sem perder a linha central de investigação e ação. Cawelti (1976, 2004) questiona como o autor 

poderia construir uma estrutura de detecção que fosse forte o suficiente para acomodar uma 

variedade de personagens e outros temas. Para o autor, foram poucos romances que fizeram 

isso brilhantemente. Por exemplo, para realizar essa proeza, o romance “Um estudo em 

vermelho” foi dividido em três partes: a primeira conta a narrativa da investigação, a segunda 

é um flashback que narra a história dos personagens por trás do crime e, retornando ao presente, 

a terceira parte apresenta a solução e a conclusão. 

Em 1889, uma revista norte-americana (Lippincott’s Magazine) encomendou a Doyle a 

produção de mais uma história de Sherlock Holmes e John Watson. O romance “O signo dos 

quatro” apresentou a dupla de detetives ao mercado norte-americano, sendo publicado em 

forma de livro posteriormente70. Porém foi com a série desenvolvida para a Strand Magazine71 

                                                 
70 O romance foi publicado em fevereiro de 1890 com o título “The sign of the four; or the problem of the Sholtos”. 
A primeira edição britânica foi publicada em outubro do mesmo ano.  
71 Criada em janeiro de 1891 pelo editor George Newnes, a Strand tinha uma proposta distinta da fornecida pelos 
folhetins, alternando páginas de texto com páginas de ilustrações e publicando contos inteiros mensalmente. 
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que Holmes e Watson alcançaram visibilidade, o que fez o romance “O signo dos quatro” se 

tornar um best-seller (KLINGER, 2003).  

A engenhosidade de Doyle estava na combinação de um detetive (que superava a perspicácia 

de Dupin e o profissionalismo de Lecoq) com um narrador muito mais real e carismático 

(personificado pelo médico e ex-soldado, John Watson), em formato de série de histórias 

independentes, mas que se mantinham relacionadas (HODGSON, 2010).  

Nota-se que a fórmula da narrativa investigativa se adapta perfeitamente ao formato mais curto 

do conto, seguindo para a serialização. A história em forma de série de Doyle trazia um começo, 

meio e fim, satisfazendo o leitor ao concluir a aventura, mas ao mesmo tempo prometia novas 

histórias, o que mantinha o leitor sempre interessado. Isso se refletiu nas vendas da revista; 

logo, a circulação da Strand se multiplicou. Doyle reconhecia a base econômica (PRIESTMAN, 

2000) e o apelo comercial de sua ideia (CHAN, 2007):  

Considerando os vários periódicos com suas histórias desconexas, me ocorreu 
que um único personagem percorrendo uma série, se apenas envolvesse a 
atenção do leitor, ligaria o leitor a essa revista em particular [...]. Acredito que 
fui o primeiro a perceber isso e a ‘Strand Magazine’, a primeira a colocá-lo 
em prática. (DOYLE, 2017, p. 83-84, tradução nossa72). 
 

Com o amplo número de assinaturas da revista e inúmeros fãs, Holmes e Watson tornaram-se 

as figuras mais reconhecidas na ficção popular (KNIGHT, 2004; HORSLEY, 2005), 

transformando Sherlock Holmes em uma figura de interesse público (HORSLEY, 2005; 

LEITCH, 2007; MCCAW, 2011).  

Apesar de as histórias serem independentes, elas se mantinham relacionadas pelos 

protagonistas, personagens secundários recorrentes e pela estrutura narrativa. Além da 

continuidade dos personagens e da estrutura narrativa, Doyle também utilizava outras 

estratégias para manter a ligação entre os contos, como fazer referências a casos passados e 

àqueles que nunca foram narrados, além de utilizar saltos temporais, que contavam casos de 

início de carreira a aventuras derradeiras, incluindo alguns antes de Holmes conhecer Watson. 

Cada história publicada na revista possuía uma unidade fechada, com começo, meio e fim, de 

modo que “o comprador estivesse sempre certo de que poderia apreciar o conteúdo completo” 

                                                 
72 Trecho original: “Considering these various journals with their disconnected stories it had struck me that a single 
character running through a series, if it only engaged the attention of the reader, would bind that reader to that 
particular magazine [...]. I believe that I was the first to realise this and ‘The Strand Magazine’ the first to put it 
into practice” (DOYLE, 2017, p. 83-84). 
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(DOYLE, 2017, p. 83, tradução nossa73). Associadas a isso, existiam promessas de novas 

aventuras, o que instigava o interesse dos leitores (HORSLEY, 2005). Esse conjunto de 

histórias conectadas distribuída por uma única revista “forjou uma comunidade de leitores” e 

“promoveu os laços entre personagem, leitor e revista (CHAN, 2007, p. 5-6, tradução nossa74). 

Para Priestman, é a consciência de Doyle da relação “entre reprodutibilidade e singularidade” 

(PRIESTMAN, 2000, p. 56, tradução nossa75) que faz Sherlock Holmes funcionar como série.  

Inclusive, os criadores da série Sherlock consideram Doyle o pai76 do formato serial de 

televisão77 (TRIBE, 2014). Perspectiva também defendida por Priestman: “[Doyle] foi o 

verdadeiro inventor da série como a conhecemos agora” (PRIESTMAN, 2000, p. 54, tradução 

nossa78).  

Possivelmente Holmes foi um dos primeiros personagens seriais a provocar uma mobilização 

de fãs contra o cancelamento de sua série79. Os contos de Doyle na Strand conquistaram uma 

legião de fãs, que ao saberem da morte do personagem no conto “O problema final”, iniciaram 

uma onda de cancelamentos em massa da assinatura da revista (PASCAL, 2000). A revista 

recebeu cartas indignadas, o autor recebeu ameaças e xingamentos de seus leitores, 

                                                 
73 Trecho original: “so that the purchaser was always sure that he could relish the whole contents” (DOYLE, 2017, 
p. 83). 
74 Trechos originais: “forged a community of readers” (CHAN, 2007, p. 5); “made the bonds among character, 
reader, and magazine” (CHAN, 2007, p. 6). 
75 Trecho original: “between reproducibility and uniqueness” (PRIESTMAN, 2000, p. 56). 
76 Steven Moffat defende que “[e]ssencialmente, ele inventou a série de TV [...], ele é a primeira pessoa a ter criado 
romances que eram histórias curtas serializadas, uma narrativa contínua de histórias novas e independentes 
envolvendo o mesmo personagem” (TRIBE, 2014, p. 15, tradução nossa).  

Trecho original: “Essentially, he invented the TV series [...], he’s the first person to have created novels that were 
serialised short stories, a continuing narrative of a brand new, standalone stories involving the same character” 
(TRIBE, 2014, p. 15). 
77 Chan (2007) argumenta que apesar de muitos considerarem Doyle o inventor da série de histórias curtas, ele não 
foi de fato o primeiro, mas sua inovação estaria na unificação de um narrador comum. 
78 Trecho original: “[Doyle] was the real inventor of the series as we now know it” (PRIESTMAN, 2000, p. 54). 
79 Em suas memórias, Doyle reconhece que “o protesto geral contra minha execução sumária de Holmes me 
ensinou quantos e quão numerosos eram seus amigos” (DOYLE, 2017, p. 86, tradução nossa). Ele se referia, entre 
outras coisas, a cartas furiosas enviadas por seus leitores e à redução espantosa do número de assinaturas 
(PASCAL, 2000; HORSLEY, 2005). Janet Pascal (2000) comenta que nas ruas as pessoas usavam braçadeiras e 
faixas de luto em protesto pela morte de Holmes.  

Trecho original: “the general protest against my summary execution of Holmes taught me how many and how 
numerous were his friends” (DOYLE, 2017, p. 86). 
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configurando a “primeira grande – e um tanto assustadora – expressão de dependência 

emocional promovida pelo formato série” (PRIESTMAN, 2000, p. 54, tradução nossa80).  

 

2.2. Sherlock Holmes e John Watson 

O criador de Sherlock Holmes e John Watson, Arthur Conan Doyle, afirmou que sempre 

existiria o personagem Dupin como uma entidade que todos autores subsequentes teriam de se 

inspirar e tentar superar. No prefácio de “Adventures of Sherlock Holmes” (1902), Doyle 

escreveu: “[Edgar Allan Poe] foi o pai da história de detetive, e cobriu seus limites tão 

completamente que não consigo ver como seus seguidores podem encontrar algum novo terreno 

que possam confiantemente chamar de seu” (DOYLE, 1902, p. vi, tradução nossa81). Em sua 

autobiografia, Doyle ([1924] 2017) explica as influências dos personagens anteriores e 

apresenta o seu professor de medicina, Joseph Bell, como principal inspiração para criar o 

personagem de Sherlock Holmes: 

Senti, então, que era capaz de algo mais original, vívido e bem-feito. 
Gabouriau atraíra-me sobretudo pela forma como encaixava caprichosamente 
suas tramas, e o magistral detetive de Poe, M. Dupin, havia sido um dos meus 
heróis da infância. Mas eu poderia trazer alguma contribuição pessoal? Pensei 
em meu antigo professor, Joe Bell, em seu rosto de águia, em suas maneiras 
curiosas e seus misteriosos truques para perceber os detalhes. (DOYLE, 2017, 
p. 66, tradução nossa82). 
 

O discurso de Doyle demonstra seu desejo de ir além dos personagens anteriores, por isso 

desenvolveu um indivíduo mais organizado e próximo de uma ciência exata. O estilo literário 

de Doyle não é dos mais rebuscados, como aponta John Le Carré (2003); nas histórias não 

encontramos adjetivos brilhantes, nem frases complexas e elegantes, muito menos construções 

psicológicas impressionantes, mas no lugar disso tudo encontramos um equilíbrio narrativo: 

“uma interação perfeita entre diálogo e descrição, caracterização perfeita e timing perfeito” (LE 

CARRÉ, 2003, p. 14).  

                                                 
80 Trecho original: “was the first great – and somewhat frightening – expression of the emotional dependence 
fostered by the series mode” (PRIESTMAN, 2000, p. 54). 
81 Trecho original: “[Edgar Allan Poe] was the father of the detective tale, and covered its limits so completely 
that I fail to see how his followers can find any fresh ground which they can confidently call their own” (DOYLE 
1902, p. vi). 
82 Trecho original: “I felt now that I was capable of something fresher and crisper and more workmanlike. Gaboriau 
had rather attracted me by the neat dovetailing of his plots, and Poe’s masterful detective, M. Dupin, had from 
boyhood been one of my heroes. But could I bring an addition of my own? I thought of my old teacher Joe Bell, 
of his eagle face, of his curious ways, of his eerie trick of spotting details” (DOYLE, 2017, p. 66). 
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Como afirma Cawelti (1972), um dos maiores problemas das histórias de detetive é 

contrabalançar a proporção do inquérito e da ação, já que o essencial dessas histórias é o exame 

de pistas e interrogatórios. Doyle superou a fórmula desenvolvida por Poe, fazendo variações 

nos padrões e elementos, mantendo as histórias constantemente frescas (GRELLA, 1988; 

KAYMAN, 2003). Para Sayers (1988), “[Doyle] pegou a fórmula de Poe e galvanizou-a em 

vida e popularidade (SAYERS, 1988, p. 70, tradução nossa83). A narrativa seriada e ao mesmo 

tempo autônoma em cada obra colaborou para o sucesso das aventuras, que totalizaram sessenta 

casos publicados84. 

Cawelti (1972, 1976) nos alertou que a qualidade da escrita de produtos formulaicos está 

vinculada à capacidade de o autor fornecer uma nova roupagem a arquétipos e estereótipos já 

estabelecidos. Mesmo se desconsiderarmos as habilidades de Sherlock Holmes, ele ainda é um 

personagem mais reconfortante, peculiar e intrigante que seus antecessores, Dupin e Lecoq. De 

certo modo, é o personagem de Watson que atenua as características potencialmente nocivas e 

alienantes de Holmes – com muito mais personalidade que seu antecessor, o colega sem nome 

de Dupin –, com o seu olhar admirado pelo amigo e sua narrativa que parece conversar com o 

leitor, mediando a forma como absorvemos e compreendemos o grande detetive (LE CARRÉ, 

2003; KAYMAN, 2003).  

Logo no primeiro romance, “Um estudo em vermelho”, os leitores são apresentados à 

característica mais marcante do personagem: sua total dedicação à profissão de “detetive-

consultor” (2009, p. 41), criada por ele próprio85. Ele era extremamente profissional ao receber 

seus possíveis clientes, e escondia deles – mas não de Watson – a euforia e o alvoroço quando 

lhe traziam um caso desafiante (“Os dançarinos”). Watson revela que Holmes poderia trabalhar 

                                                 
83 Trecho original: “[Doyle] took up the Poe formula and galvanised it into life and popularity” (SAYERS, 1988, 
p. 70). 
84 Os quatro romances: “Um estudo em vermelho” (1887); “O signo dos quatro” (1890); “O cão dos Baskerville” 
(1902) e “O vale do medo” (1915).  

Foram publicados 12 contos na Strand Magazine entre 1891 e 1892, mais tarde agrupados na coletânea “As 
aventuras de Sherlock Holmes”. Em seguida, entre 1892 e 1893, foram publicados mais 12 casos do detetive, “As 
Memórias de Sherlock Holmes”, que culminaram na queda de Holmes e do professor Moriaty na catarata de 
Reichenbach. Dez anos após a suposta morte do detetive, temos 13 contos, posteriormente reunidos em “A volta 
de Sherlock Holmes”, que foram publicados entre 1903 e 1904.  

Entre 1908 e 1917 foram publicados 7 contos na Strand Magazine, que mais tarde foram agrupados no “O último 
adeus de Sherlock Holmes”. No entanto, não seria exatamente a última vez que leríamos suas aventuras, pois entre 
1921 e 1927, Doyle publicou mais 12 casos, posteriormente reunidos na coletânea “Histórias de Sherlock Holmes”. 
85 Segundo Holmes, ele era o único a exercer esse ofício. 
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exaustivamente por quinze horas diárias, ficando sem dormir cinco dias seguidos (“Os fidalgos 

de Reigate”). Para o detetive, ficar parado, sem desafios, era extenuante: 

“minha mente”, disse, “rebela-se contra a estagnação. Dê-me problemas, dê-me 
trabalho, dê-me o mais abstruso criptograma ou a mais intricada análise, e estou 
em casa. Posso prescindir então de estimulantes artificiais. Mas abomino a rotina 

enfadonha da existência. Anseio por exaltação mental.” 
(“O signo dos quatro”, 2010, p. 13) 

 

Nesses períodos de tédio, o detetive recorria ao uso injetável de cocaína, o que se tornou uma 

prática recorrente que preocupava seu fiel amigo Watson: “eu aprendera a temer esses dias de 

inação, pois sabia por experiência que o cérebro de meu companheiro era tão anormalmente 

ativo que se tornava perigoso deixá-lo sem material com que trabalhar” (“O atleta 

desaparecido”, 2011, p. 354). O detetive se frustrava quando um caso aparentemente promissor 

se tornava banal no processo investigativo (“A granja da Abadia”), quando as investigações 

desandavam ou tornavam-se infrutíferas, ele costumava acender seu cachimbo e assumia 

“aquela postura semicômica, semifilosófica que lhe era natural quando seus negócios 

desandavam” (“O atleta desaparecido”, 2011, p. 368).   

Impressionava Watson o fato de Holmes ser extremamente organizado e sistemático nos 

métodos de pensamento, e que conseguisse ser “terrivelmente desmazelado” (“O ritual 

Musgrave”, 2010, p. 161), a ponto de guardar seus charutos no balde de carvão, as 

correspondências não lidas presas por um canivete no centro do aparador da lareira e os cigarros 

em um chinelo persa (“O cliente ilustre”, “O tratado naval”), além de praticar tiro ao alvo dentro 

do apartamento (usando as paredes como alvos), lotar o local com substâncias químicas das 

mais diversas e nos lugares mais inusitados, como na manteigueira (“O ritual Musgrave”). 

Apesar de toda desorganização e acumulação de papéis, ele se sentia bem nesse ambiente: 

“O humor de meu amigo não melhorara depois que fora privado do agradável 
ambiente em Baker Street. Sem seus livros de recortes, seus produtos químicos e a 

desordem doméstica, era um homem pouco à vontade.”  
(“Os três estudantes”, 2011, p. 294) 

 

Por sua vida irregular e excêntrica, Watson considerava Holmes o pior inquilino de Londres 

(“O detetive moribundo”). A senhoria que alugava o apartamento para eles, Mrs. Hudson, foi 

descrita como muito paciente, por aturar o mal cheiro dos esquisitos experimentos de Holmes, 

e por ver o seu apartamento no térreo ser invadido por indivíduos singulares e, muitas vezes, 

indesejáveis; pois tiveram “algumas entradas e saídas dramáticas em nosso pequeno palco em 
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Baker Street” (“A escola do Priorado”, 2011, p. 163). Para Sayers (1988), trazer detalhes sobre 

a vida cotidiana em Baker Street – como os hábitos peculiares, as visitas, os experimentos 

perigosos, a rotina de sono e alimentação – desloca a história de um status mais fantástico 

(como Dupin de Poe) e fornece uma sólida realidade. 

Visto que Sherlock Holmes era um homem de hábitos estranhos, ele poderia facilmente andar 

pelas ruas de Londres com um arpão afiado debaixo do braço como se fosse um simples guarda-

chuva, indo e voltando do açougue, com o qual passou algumas horas perfurando violentamente 

um porco morto (“Black Peter”). Como também não podemos esquecer que Stamford comentou 

que já viu Holmes batendo com uma bengala em cadáveres para identificar até que ponto era 

possível produzir contusões post-mortem (“Um estudo em vermelho”). Ademais, o detetive-

consultor possuía amplo conhecimento sobre diversos assuntos atípicos, como Stamford 

descreveu:  

“Seus estudos são muito desconexos e excêntricos, mas acumulou um volume de 
conhecimentos insólitos que espantaria os professores” e “[p]arece ter paixão por 

conhecimento certo e exato.”  
(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 14-15) 

 

Watson discorre que, entre os hobbies peculiares cultivados pelo detetive, incluía-se o 

arrombamento de cofres (“Charles Augustus Milverton”) e a produção de variadas 

monografias, que abarcavam temas de códigos secretos (“Os dançarinos”, “O vale do medo”) 

a 140 tipos de cinzas de cigarros (“O signo dos quatro”, “O mistério do Vale Boscombe”). 

Também demonstrava amplo conhecimento sobre a cidade em que vivia, pois conhecia os 

caminhos e atalhos mais obscuros (“Um estudo em vermelho”, “A casa vazia”).  

Apesar de não gostar de publicidade (“A Ponte Thor”) e preferir que seu nome não surgisse 

como responsável pela solução dos casos86 (“O vale do medo”), Holmes era vaidoso, tinha uma 

inclinação para a teatralidade87 e era “vulnerável a lisonjas” (“O círculo vermelho”, 2011, p. 

53). De fato, ficava satisfeito com a admiração de Watson (“Um estudo em vermelho”), da 

polícia oficial (“Os seis Napoleões”) e dos clientes (“Os Fidalgos de Reigate”), apesar de 

                                                 
86 “[N]os meus últimos cinquenta e três casos meu nome só apareceu em quatro, e a polícia recebeu todo o mérito 
em quarenta e nove” (“O tratado naval”, 2010, p. 317). 
87 “[N]unca consigo resistir a um toque de dramaticidade” (“O tratado naval”, 2010, p. 331); “[m]inha veia 
artística se manifesta, e pede insistentemente uma performance bem-encenada” (“O vale do medo”, 2011, p. 102).  
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desdenhar de alguns elogios ditos88. O médico ex-soldado enxergava no olhar e nas feições do 

detetive a euforia e satisfação pela admiração, desde o dia em que se conheceram no laboratório 

do hospital: 

“Seus olhos brilhavam enquanto falava e, levando a mão ao peito, fez uma 
reverência, como se sua imaginação tivesse feito surgir por encanto uma multidão 

que o aplaudia.”  
(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 17) 

 
O protagonista admitiu sentir falta do encantamento de seu fiel companheiro ao tentar escrever 

um dos seus casos para os leitores: “é aqui que sinto falta do meu Watson. Com perguntas 

argutas e exclamações de pasmo, ele poderia elevar minha simples arte, que não passa de 

senso comum sistematizado, a um prodígio” (“O rosto lívido”, 2011, p. 70). Para o detetive, 

observar e deduzir era algo banal e simples, mas o encantamento de Watson a essas deduções 

o fazia se sentir apreciado e vangloriado.  

Porém, apresentava-se indiferente em muitos momentos, tanto que, por sua frieza, seu único 

amigo o comparou a uma máquina de calcular (“O signo dos quatro”). Em algumas ocasiões, 

era intolerante e grosseiro com Lestrade, Gregson, outros agentes oficiais e até mesmo com 

Watson, além de alguns clientes89 (“Os três estudantes”). Gostava menos ainda dos ricos – estes 

eram tratados com desdém e, em alguns casos, arrogância: 

“[...] Compreendo que já lidou com vários casos delicados dessa espécie, senhor, 
embora presuma que dificilmente teriam vindo da mesma classe social.” 

“Não, estou descendo.” 

“Como disse?” 

“Meu último cliente num casso desse tipo era um rei.” 
(Diálogo entre Sherlock Holmes e Simon em “O nobre solteirão”, 2010, p. 389) 

 

Cawelti (1972) comenta que não se escreve uma história de sucesso sobre um personagem que 

os leitores não possam concebê-lo em termos heroicos. Sherlock Holmes era genial, mas não 

                                                 
88 “A mesma natureza singularmente orgulhosa e reservada que rejeitava com desdém a notoriedade popular era 
capaz de ficar profundamente comovida pelo assombro e o elogio de um amigo” (“Os seis Napoleões”, 2011, p. 
283). 
89 O pioneiro dos estudos sobre Sherlock Holmes, padre Ronald Knox, discorda dessa afirmação. Knox foi o 
primeiro a tentar ‘corrigir’ as falhas encontradas nas histórias de Doyle (KLINGER, 2003; PROCTOR, 2018). 
Para o estudioso, Holmes jamais foi descortês com clientes. Sendo assim, Knox rejeita todas as narrativas da 
coletânea “A volta de Sherlock Holmes”, considerando-as invenções de Watson.  

O padre Ronald Knox é autor dos famosos mandamentos do romance policial de 1929, autor de romances policias 
e membro da sociedade literária Detection Club (juntamente com Chesterton, Christie e Sayers).  
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era um personagem que conquista admiração com facilidade, nem alguém em quem se poderia 

confiar cegamente, uma vez que era instável, mesclava momentos de euforia e depressão, usava 

drogas nos momentos de tédio, era indiferente e arrogante. Sherlock Holmes era incrível, mas 

apenas porque tínhamos o acesso mediado a ele e a seus casos. Encantador de verdade era o 

John Watson, com sua admiração e lealdade ao grande detetive. 

Watson era um herói de guerra, um médico esforçado, com pouco dinheiro, carismático, 

confiável e que valida Holmes como protagonista, pois confiamos em seu caráter, confiamos 

em sua detalhada e equilibrada narrativa. Entendemos que a utilização do amigo-narrador é 

uma estratégia que justifica o não acesso total às informações (e pensamento do detetive), que 

acarretaria a descoberta da solução antes do final da história. Nesse sentido, afirma Holmes: “é 

uma pena que eu tenha de mostrar minhas cartas ao contar minha própria história. Era 

ocultando esses elos da cadeia que Watson conseguia produzir seus finales espalhafatosos” 

(“O rosto lívido”, 2011, p. 65). 

Quando se usa o ponto de vista do próprio detetive fica mais difícil esconder até o final a solução 

do enigma “sem criar limites não naturais e arbitrários sobre o que nos é mostrado dos processos 

de raciocínio do detetive” (CAWELTI, 1976, e-book, tradução nossa90). Desse modo, a fórmula 

clássica não promove uma identificação do leitor com o detetive, uma vez que grande parte das 

percepções e dos sentimentos destes deve permanecer ocultos para prolongar o mistério. Assim, 

“o leitor é encorajado a se relacionar com a figura de Watson e com os vários suspeitos” 

(CAWELTI, 1976, e-book, tradução nossa91). Além disso, a presença de Watson e sua 

“independência robusta [...] acrescentam sal e sabor às excentricidades de Holmes” (SAYERS, 

1988, p. 71, tradução nossa92). 

Extremamente fiel, Watson seguia Holmes em qualquer tempo e a qualquer lugar93, ainda que 

este pouco lhe explicava. Mesmo depois de ter desaparecido por dois anos, nos quais deixou 

que seu fiel amigo acreditasse que estava morto, Watson sempre respondia: “Quando quiser e 

para onde quiser” (“A casa vazia”, 2011, p. 15). Preocupado com a proteção de Holmes, em 

                                                 
90 Trecho original: “without creating unnatural and arbitrary limits on what is shown to us of the detective’s 
reasoning processes” (CAWELTI, 1976, e-book). 
91 Trecho original: “the reader is encouraged to relate himself to the Watson figure and to the various suspects” 
(CAWELTI, 1976, e-book). 
92 Trecho original: “the sturdy independence [...] adds salt and savour to the eccentricities of Holmes” (SAYERS, 
1988, p. 71). 
93 Em um dos casos, Watson diz para Holmes “poder ajudá-lo é minha maior alegria, meu maior privilégio” (“O 
pé do diabo”, 2011, p. 201) 
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muitos casos levava sua arma (às vezes a pedido do próprio Holmes): “Foi realmente como nos 

velhos tempos quando, nessa hora, vi-me sentado ao lado dele num hanson, meu revólver no 

bolso e a emoção da aventura no coração” (“A casa vazia”, 2011, p. 19). 

Ainda que não demonstrasse muito, Holmes exibia um verdadeiro apreço por seu cronista, que 

era evidentemente especial. O detetive, uma figura tão antissocial e fechada, escolheu o médico 

ex-soldado para ser seu único amigo, entre todas as pessoas no mundo: 

“Quem poderia ser, numa noite como esta? Um amigo seu, talvez?” 

“Exceto você, não tenho amigos” respondeu ele.” 
(“As cinco sementes de laranja”, 2010, p. 209) 

 

Watson dividiu o apartamento com Holmes no 221B Baker Street por oito anos (KLINGER, 

2003). Em 1889, casou-se com Mary Morstan (a cliente de “O signo dos quatro”). A partir de 

então, o relacionamento entre os dois amigos ficou abalado, pois Watson estava ocupado com 

o casamento e com o consultório médico (“O corcunda”, “O corretor”). No primeiro caso 

publicado na Strand Magazine, após o casamento de Watson, Holmes reafirma a falta que sente 

do companheiro nas investigações: “Sinto-me perdido sem meu Boswell”94 (“Escândalo na 

Boêmia”, 2010, p. 79). Mesmo distantes, Watson se preocupava e ajudava Holmes com os 

casos. Em um deles, Holmes mentiu para Watson, fingindo ter contraído uma doença mortal 

(“O detetive moribundo”) para tentar obter a confissão de um assassino. Neste caso específico, 

Holmes trata Watson de forma grosseira, diminuindo o trabalho do médico e suas qualificações. 

Obviamente, perto de Holmes, Watson não é um gênio, mas não é exatamente estúpido. Além 

de se manter atualizado das novidades na medicina (“O pincenê de ouro”, “O signo dos quatro”, 

“O paciente residente”) lendo jornal especializado, artigos científicos e monografias de outros 

médicos, o cronista também passou a usar o método de Holmes de analisar os clientes e 

suspeitos, observando detalhes nas roupas, na postura, na maquiagem e em manchas: “‘[a] 

faculdade de dedução é certamente contagiosa, Watson’, respondeu. ‘Ela lhe permitiu detectar 

o meu segredo’” (“A ponte Thor”, 2011, p. 185), “A história da sua vida estava escrita em seus 

traços carregados e maneiras pomposas” (“Vila Glicínia”, 2011, p. 12).  

                                                 
94 Referência ao advogado James Boswell, que escreveu “Life of Samuel Johnson”, a aclamada biografia do Dr. 
Samuel Johnson. Os dois se conheceram no início de seus 20 anos e viajaram juntos. O relato dessa viagem virou 
base para a biografia.  
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A grande verdade é que Watson não precisa ser extremamente inteligente, pois Holmes não 

precisa de um parceiro gênio – ele era genial o suficiente sozinho –, no entanto, o detetive 

parecia precisar de alguém íntegro, confiável e verdadeiro, como afirmou em alguns casos: 

“você nunca me desapontou”; “dentre os seus muitos talentos não há lugar para dissimulação” 

(“O detetive moribundo”, 2011, p. 142); “[m]as preciso da sua companhia e auxílio” (“A escola 

do Priorado”, 2011, p. 181). 

Além de Watson, os leitores conheceram outros personagens, como os investigadores oficiais 

da polícia. Alguns inspetores da Scotland Yard apareceram nas histórias, como Stanley 

Hopkins, jovem inspetor de fisionomia alerta e ansiosa (“A granja da Abadia”), pedindo ajuda 

a Holmes em quatro casos publicados. Entretanto, apenas dois nomes, Lestrade e Gregson, se 

tornaram importantes, por aparecerem de forma recorrente nas histórias (e por aparecerem nas 

adaptações para o cinema e televisão). Lestrade e Gregson estrearam juntamente com Holmes 

e Watson no primeiro romance, em 1887, sendo este o único caso em que vimos os inspetores 

trabalharem juntos. Lestrade aparece em catorze dos casos publicados. Gregson aparece em 

cinco casos publicados95. Sobre os inspetores, Holmes declara: 

 “‘Gregson é o homem mais astuto da Scotland Yard’, observou meu amigo; ‘ele e 
Lestrade são a nata de um bando de incompetentes. São ambos rápidos e 

vigorosos, mas convencionais – escandalosamente convencionais. Além disso, têm 
aversão um pelo outro. E são ciumentos como um par de beldades profissionais.’”  

(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 58) 

 

Na mesma linha, Watson comenta: “[n]ossos detetives oficiais podem não ser lá muito 

inteligentes, mas não lhes falta coragem” (“O círculo vermelho”, 2011, p. 65). Holmes 

considerava Lestrade o melhor dos policiais (“O cão dos Baskerville”), mas carecia de 

imaginação (“O construtor de Norwood”; “Os três Garrideb”) e era frequentemente desnorteado 

(“O signo dos quatro”). O inspetor costumava visitar o apartamento do detetive no final da tarde 

trazendo notícias do centro de operações da polícia, recebendo de Holmes indicações e 

sugestões para os casos (“Os seis Napoleões”). Ainda que fossem, de certo modo, inteligentes 

e eficientes, os inspetores oficiais recorriam a Sherlock Holmes para auxiliar nas investigações 

mais complexas e aparentemente impossíveis, uma vez que somente o único detetive-consultor 

e seu método eficiente poderiam alcançar a verdade por trás dos enigmas mais obscuros e 

esdrúxulos.  

                                                 
95 O inspetor é mencionando em: “O signo dos quatro” e participa dos casos: “Um estudo em vermelho”, “O 
intérprete grego”, “Vila Glicínia” e “O Círculo Vermelho”.  
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2.2.1. O método holmesiano 

Com evidente pretensão de se diferenciar dos autores e histórias anteriores, Doyle apostou na 

razão para desenvolver seu personagem. Assim como nas histórias de Poe, a racionalidade do 

protagonista era a característica primordial da composição de sua personalidade. Porém, 

diferentemente de Dupin, Holmes despontava para uma sistematização científica. Horsley 

(2005) assinala que Doyle foi explícito ao insistir na associação do detetive a uma metodologia 

científica, com coleta de evidências, análise de informações, e não depender de um acidente 

feliz96 para solucionar o caso.  

Em relação ao método holmesiano, é notável a aura científica que delineia as histórias. Não foi 

por acaso que o primeiro encontro entre Holmes e Watson aconteceu em um laboratório e não 

em um lugar qualquer (KNIGHT, 2004). Desde esses primeiros momentos da narrativa, Doyle 

estava posicionando sua história, indicando aos leitores a importância da ciência para aquela 

narrativa. Horsley (2010) assinala que a predominância dos meios científicos nas investigações 

acompanhou a necessidade de explicar o desconhecido, isso pode ser relacionado ao 

desenvolvimento do estado burocrático que sustentava e regia a força policial moderna.  

Horsley (2005) esboça que a centralidade do investigador demanda uma construção retroativa, 

sendo esta configuração uma característica intrínseca das histórias detetivescas (CALLOIS, 

1945; ESQUENAZI, 2011). O processo de investigação consistia em descobrir uma narrativa 

a partir de uma conclusão, indo do fim (crime) para o começo (quem cometeu o crime). 

Notamos no detetive de Doyle essa capacidade de análise retroativa – a partir de um resultado, 

alcançar a história anterior, ou seja, descobrir os passos e fatos que culminaram no resultado: o 

crime.  

Para Holmes, as qualidades de um detetive ideal incluem a capacidade de observação, de 

dedução e o conhecimento. Dedicava-se a estudar tudo que fosse necessário para a investigação 

e solução dos mistérios. O detetive-consultor comentou com Watson que no início de sua 

carreira, quando ainda não era conhecido, ele passava o tempo “preenchendo minhas horas 

vagas excessivamente abundantes com o estudo de todos aqueles ramos da ciência que 

poderiam me tornar mais eficiente” (“O Ritual Musgrave”, 2010, p. 164).   

                                                 
96 Concordamos no ponto de que era bastante identificável esse esforço nas narrativas de Doyle – de constituir 
uma sistematização metodológica –, contudo é necessário evidenciar que alguns mistérios foram resolvidos por 
coincidência e pura sorte, por exemplo, o caso “A segunda mancha”. 
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Seu conhecimento inclui tipos diversos de venenos, coagulação sanguínea, manchas de sangue, 

doenças tropicais, doenças orientais, hematomas em cadáveres, reagentes químicos, tipos de 

cinzas, animais, pegadas, diversificados tipos de armas, entre outros. A cada caso, o detetive-

consultor surpreende a todos (Watson, seus clientes e a polícia oficial, além dos leitores) ao 

trazer constantemente informações obscuras e peculiares97.  

Além disso, dedicava-se a estudar crimes antigos, de modo a constituir um conhecimento 

enciclopédico de casos criminais: 

“Tenho anotações de vários casos semelhantes.”  
(“O nobre solteirão”, 2010, p. 395)  

 
“Ah, não é parte da sua profissão carregar um Calendário Newgate portátil na 

memória” 
(“Os três Garrideb”, 2011, p. 173) 

 
“Em regra, depois de ouvir uma ligeira indicação do curso dos eventos, sou capaz 

de me orientar com base nos milhares de outros casos semelhantes que me 
acorrem à memória.” 

 (“A liga dos cabeças vermelhas”, 2010, p. 111) 

 
“Não há nem nunca houve um homem que trouxe para a detecção do crime a 

mesma quantidade de estudo e talento natural que eu trouxe.” 
(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 42) 

 

O esforço pela busca de conhecimentos específicos constitui uma das diferenças entre o 

detetive-consultor e Dupin, Vidocq e Lecoq. Esse conhecimento enciclopédico é fundamental 

para Holmes e sua profissão, pois, para o detetive “é obrigação minha saber das coisas. Esse é 

meu ofício” (“O rosto lívido”, 2011, p. 65). Para tanto, realizava experimentos (inclusive em si 

próprio, como observado por Watson e Stamford), estudava cientificamente, lia as páginas 

policiais, crimes antigos, artigos médicos e científicos; sistematizava, organizava e guardava as 

informações e ferramentas relevantes em seu “cérebro-sótão” e “todas na mais perfeita ordem” 

(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 35).  

As qualidades de observação e dedução – ciência da dedução – consistiam em identificar, 

articular e analisar as pistas. Com isso, o detetive conseguia convencer e entreter seus leitores, 

que ficavam tão encantados quanto Watson, com poderes quase mágicos de observação e 

                                                 
97 “Sou um leitor onívoro com uma memória estranhamente propensa a guardar bagatelas” (“A juba de leão”, 
2011, p. 273). 



66 
 

raciocínio (KAYMAN, 2003). Isso acontecia, para Knight (2004), devido ao fato de o método 

holmesiano ser algo mais próximo à banalidade, e não à sofisticação teórica, um tipo de senso 

comum sistematizado (“O rosto lívido”, “Silver Blaze”). Como afirma Holmes, seu método 

“baseia-se na observação de trivialidades” (“O mistério do vale Boscombe”, 2010, p. 193). 

Nesse ponto, é pertinente relembrar para quem Doyle estava escrevendo – classe média 

trabalhadora do século XIX. A criação de um Watson não foi um acaso, pois este personagem 

conversa com o leitor de igual para igual, o que não ocorreria se o narrador fosse Holmes 

(KNIGHT, 2004). Signifca que os leitores podiam não ser geniais como Holmes, mas 

aprendiam o método e se maravilhavam como Watson. 

Para Knight (2004), o verdadeiro método de descoberta holmesiano é uma questão de bom 

senso, como ocorreu no caso “Silver Blaze”: 

“O curioso incidente do cachorro durante a noite.” 

“O cachorro não fez nada durante a noite.” 

“Esse foi o incidente curioso.” 
(Holmes e Ross em “Silver Blaze”, 2010, p. 31) 

 

Donde concluiu que o cachorro não latiu porque conhecia o assassino. Como também se 

observa o bom senso ao se deduzir a altura do criminoso pela posição do texto na parede, por 

saber que escrevemos em uma parede na altura dos olhos (KNIGHT, 2004).  

Knight (1980) conclui que o poder de Holmes é que sua autoridade disciplinar é acessível, tão 

comum quanto o que poderia ter sido usado pelos detetives da época. Por trás de toda 

teatralidade98, das horas interruptas em silêncio preso em seus pensamentos, da bagagem 

erudita, da quantidade específica de cigarros para resolver um problema (“Um estudo em 

vermelho”, “A liga dos cabeças vermelha”), está alguém que pode aplicar conhecimento 

comum sobre a sociedade e sobre os indivíduos para ler, analisar e interpretar as pistas e os 

fatos. 

Sherlock Holmes consegue construir rapidamente uma cadeia de raciocínio, enxergando 

conexões entre os fatos e a forma como aspectos diversos estão conectados, em especial os 

detalhes que seriam insignificantes para outros indivíduos. Com isso, delimita, elimina e testa 

                                                 
98 “[...] nunca consigo resistir a uma situação dramática” (“A pedra Mazarin”, 2011, p. 98) 
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até que sua mente forma uma hipótese que leva à conclusão. Ou seja, a análise adotada pelo 

detetive-consultor perpassa e combina diversas operações: 

Em suma, Sherlock começa observando, registrando e confrontando diversos 
dados observáveis (indução); ele, então, erige uma hipótese como ponto de 
partida ou interpreta os fatos observados de modo a identificar possíveis 
causas  de eventos resultantes (abdução); ele demonstra de modo analítico as 
consequências necessariamente inerentes às hipóteses formuladas (dedução); 
ele submete as hipóteses e as conseqüências daí deduzidas ao teste de 
observação e, em seu sentido mais amplo ‘experimenta’ (indução). Assim, as 
hipóteses estabelecidas e selecionadas uma após outra acabam por formar uma 
rede que converge para a identificação da hipótese fundamental: a identidade 
do criminoso. (BONFANTINI; PRONI, 2008, p. 136). 
 

Os estudiosos Sebeok e Sebeok (1987; 2008) revelam que esse processo holmesiano é 

equivalente à abdução da semiótica de Peirce. A abdução seria um instinto de perceber, 

inconscientemente, conexões entre diversos aspectos do mundo e, a partir dessa intuição, 

formular hipóteses. Peirce queria compreender a razão de as pessoas fazerem suposições que 

frequentemente estavam corretas, ou seja, um instinto de suposição. No fim, é sobre conjecturas 

e aquilo que limita as hipóteses admissíveis. Para Peirce, o processo que configura as intuições 

é dependente de julgamentos da percepção, que contêm elementos genéricos que vão permitir 

a dedução de proposições universais; em suma, suposições. 

“Assim, eu fui em frente, usando meu conhecido método de análise lógica para 
estreitar o campo das soluções possíveis.”  

 “‘Este processo’, disse eu, ‘inicia-se com a suposição de que, quando eliminamos 
tudo que é impossível, o que resta, ainda que improvável, deve ser a verdade. É 

bem possível que restem várias explicações, caso em que testamos uma após outra, 
até que uma delas obtenha respaldo suficiente.’”  

(“O rosto lívido”, 2011, p.  62 e p. 70) 

 

Bonfantini e Proni destacam que Sherlock Holmes e Pierce valorizam aspectos opostos da 

abdução. Enquanto o segundo “valoriza o caráter intrinsicamente original, criativo e inovador 

da abdução” (2008, p. 141), Holmes abomina suposições e busca que suas inferências estejam 

mais próximas a fatos e códigos reconhecidos.  

Nos casos, de maneira recorrente, notamos a análise minuciosa dos fatos e evidências. Holmes, 

de fato, afirma apreciar a importância dos pormenores. Em “Um caso de identidade”, ele fala 

para Watson concentrar-se nos detalhes, pois nas minúcias e nos detalhes encontram-se os 

elementos reveladores. Carlo Ginzburg assinala que esse mecanismo de investigação é uma 

“proposta de um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, 
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considerados reveladores” (GINZBURG, 1989, p. 149), em resumo, a leitura e interpretação de 

pistas, indícios e sinais; um modo de saber cujas regras não podem ser formalizadas 

(GINZBURG, 1989). Holmes procura por detalhes que são ignorados99, focando sua atenção 

em pistas que foram despercebidas100, descartando algumas evidências coletadas pelos policiais 

e reinterpretando evidências óbvias.  

É por meio do ato intuitivo de congregar indícios, associado ao conhecimento enciclopédico, 

que Holmes é capaz de formular suas hipóteses. Há a compreensão dos fatos, graças a seu 

conhecimento enciclopédico, baseado em seus estudos e experimentos, associado às anotações 

dos padrões de atividades criminosas, que permitem selecionar as evidências e fatos mais 

relevantes: 

“É da mais alta importância na arte da detecção ser capaz de identificar numa 
série de fatos quais são incidentais e quais são vitais. De outro modo, podemos 

dissipar nossa energia e atenção em vez de concentrá-las.”  
(“Os fidalgos de Reigate”, 2010, p. 207) 

 
“Tendo coligido estes fatos, Watson, fumei vários cachimbos enquanto os remoía, 

tentando separar os decisivos de outros, meramente incidentais.” 

(“O corcunda”, 2010, p. 223) 

 

O sucesso das investigações de Holmes reside nas suposições excepcionalmente bem-feitas, 

selecionando as melhores hipóteses. Tanto para Pierce como para Holmes, a melhor hipótese 

seria aquela mais simples e mais natural (SEBEOK; SEBEOK, 2008).  

 “‘Você vê, meu caro Watson’ – apoiou seu tubo de ensaio no suporte e começou a 
perorar com o ar de um professor dirigindo-se a seus alunos – ‘não é realmente 

difícil construir uma série de inferências, cada uma dependente da anterior e cada 
uma simples em si mesma.’”  
(“Os dançarinos”, 2011, p. 98) 

 

No método holmesiano, as formulações de hipóteses partem do princípio da observação 

cuidadosa e objetivam desvendar uma verdade. O processo investigativo busca pistas, indícios 

e evidências. A opção do olhar para determinadas evidências em detrimento de outras, a análise 

                                                 
99 “‘Meu Deus!’ exclamou o inspetor, ‘Como conseguiu ver isso?’ 

‘Vi porque estava procurando’” (Holmes e inspertor Martin em “Os dançarinos”, 2011, p. 113). 
100 “‘Não consigo entender como pudemos deixar de vê-lo’, disse o inspetor, com uma expressão de 
aborrecimento. [...] ‘Estava invisível, enterrado na lama. Só o vi porque estava à procura dele’” (Holmes e 
inspetor Gregory em: “Silver Blaze”, 2010, p. 24). 
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empregada e a intuição101 são os elementos que permitem a montagem do quebra-cabeça, 

encontrando a explicação do que ocorreu, como e por quê, “destravando a sequência precisa de 

eventos que levaram ao crime sendo cometido” (MCALLER, 1994, p. 321, tradução nossa102). 

Sherlock Holmes forma hipóteses sobre os modos como os fatos e evidências se conectam, o 

que conduz à solução do problema: “ele restringe o conjunto de possibilidades, até que só reste 

uma” (MCALLER, 1994, p. 321, tradução nossa103). 

O processo de investigação inclui algumas situações, tais como a visita às cenas de crimes para 

coletar pistas e evidências, minucioso trabalho de pesquisa104, entrevista com testemunhas105 e 

interrogatórios de suspeitos. Sherlock Holmes comenta que consegue desvendar muitos casos 

apenas ouvindo as evidências, porém em casos mais complexos ele precisa visitar a cena do 

crime: “nesse caso tenho que me pôr em movimento e ver as coisas com meus próprios olhos” 

(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 41). Em outros, a análise é realizada sentado na poltrona 

fumando tabaco, em que ele fica absorto nos pensamentos por horas (“A liga dos cabeças 

vermelhas”). Há os casos em que os inspetores oficiais da polícia acompanham algumas 

análises da cena, mas na maioria Holmes prefere ficar afastado do trabalho dos inspetores (“O 

Vale do Medo”).  

Às vezes, para obter mais informações, ele usa disfarces106 e mentiras, chegando a fingir estar 

interessado em uma das funcionárias de um suspeito e ficar noivo dessa senhorita (“Charles 

Augustus Milverton”). Também temos os casos de grande encenação, como o que fingiu estar 

com uma doença terminal (“O detetive moribundo”); e os casos em que age fora da lei, 

invadindo a casa do criminoso (“Charles Augustus Milverton”). Constatamos com essa 

                                                 
101 Por exemplo, vemos como Holmes é intuitivo nos casos “Um estudo em vermelho”, “O signo dos quatro” e “A 
Ponte Thor”. 
102 Trecho orginal: “unlocking that precise sequence of events that led to the crime being committed” (MCALLER, 
1994, p. 321). 
103 Trecho original: “He narrows the set of possibilities until only one remains” (MCALLER, 1994, p. 321). 
104 “Holmes passou horas esquadrinhando os arquivos de jornais diários antigos que abarrotavam um de nossos 
quartos de despejo” (“Os seis Napoleões”, 2011, p. 276). 
105 “Sherlock Holmes era um mestre consumado na arte de pôr uma testemunha humilde à vontade, e muito 
depressa” (“O atleta desaparecido”, 2011, p. 358). “Tinha um poder quase hipnótico de tranquilizar, quando 
queria” (“O círculo vermelho”, 2011, p. 53).  
106 “[...] me fez compreender que Holmes trabalhava em algum lugar sob um dos muitos disfarces e nomes com 
que ocultava sua renomada identidade. Ele tinha pelo menos cinco pequenos refúgios, em diferentes partes de 
Londres, onde possuía condições de mudar de personalidade” (“Black Peter”, 2011, p. 209). 
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diversidade que Holmes se adequa a cada investigação, sendo suas habilidades e conhecimentos 

diversos, versáteis e adaptáveis. Concordamos com Knight quando afirma que:  

As habilidades de Holmes são flexíveis o suficiente para torná-lo um 
respondente convincente à variedade e dificuldade dos problemas que ele 
enfrenta; a forma variada cria uma aura de espontaneidade, de vigor inventivo 
que fortalece a autoridade do herói. (KNIGHT, 1980, p. 76, tradução nossa107). 
 

As contradições de sua personalidade refletem também em suas investigações com a associação 

da intuição e da razão – o artista (sensibilidade) e o cientista (racionalidade). Pôde-se perceber 

nos contos e romances que o método de detecção é sistemático e também intuitivo. Assim, 

Sherlock Holmes seria o arquétipo do investigador-cientista, o ser supremo da racionalidade, 

ao mesmo tempo incorpora características paradoxais, é um homem intuitivo, um sonhador108, 

características associadas ao estereotipo romântico de um poeta. A combinação desses traços o 

tornou um personagem tão duradouro e adaptável. 

Para Cawelti (1976; 2004), a qualidade do trabalho em histórias formulaicas depende da 

habilidade do autor de inventar novos tipos engenhosos de mistificação ao mesmo tempo que 

lida com as estruturas convencionais da detecção – por exemplo, ao dar uma nova vitalidade a 

protótipos e arquétipos, inventar novas nuanças ou mudar a configuração do enredo dentro dos 

limites da fórmula. É esse vínculo à fórmula e às convenções que torna esses textos tão 

apreciados: “o romance policial por excelência não é aquele que transgride as regras do gênero, 

mas o que a elas se adapta” (TODOROV, 2006, p. 95). Nenhum outro autor, trabalhando nos 

limites da fórmula, alcançou um trabalho melhor que Doyle (CAWELTI, 1976).   

 
2.3. Fórmula dos seriados de detetive  

Comentamos que tanto estudiosos quanto criadores da série Sherlock consideram as histórias 

de Doyle precursoras do formato seriado televisivo. Neste tópico, desempenhamos um esforço 

de reunir as convenções que caracterizam uma série de detetive. Na introdução, brevemente 

apontamos que a categoria de séries de detetive faz parte do amplo gênero de seriados de crime 

fiction. Em pesquisa anterior, durante o mestrado, tivemos dificuldade em encaixar as séries 

                                                 
107 Trecho original: “Holmes’s abilities are flexible enough to make him a convincing respondent to the variety 
and difficulty of the problems he tackles; the varying form creates an aura of spontaneity, of resourceful vigour 
that strengthens the hero's authority” (KNIGHT, 1980, p. 76). 
108 “Holmes dedicou parte de seu tempo a fumar e sonhar” (“O pé do diabo”, 2011, p. 198); “[...] sonhador 
introspectivo e pálido de Baker Street” (“A escola do Priorado”, 2011, p. 176).  
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analisadas nessa ampla categoria e ainda mais dificuldade de afirmar que se tratavam de séries 

de detetive109.  

Consideremos a definição de séries crime fiction de Dobson (2009):  

(i) a prática de um crime e ação em seu redor, frequentemente de natureza 
violenta e perigosa; (ii) um processo de resolução do crime que implica prisões, 
o interrogatório de testemunhas e suspeitos, examinando, perseguindo, 
processando; (iii) um espaço narrativo – delegacia de polícia, escritório de 
detetives, tribunal, cidade; (iv) a caracterização de policial/detetive heroico, 
ajudante inteligente, oficial superior autoritário; e (v) uma resolução/resultado 
do sistema de justiça. (DOBSON, 2009, p. 77, tradução nossa110). 
 

Para Jenner (2016), a definição de Dobson (2009), ao enfatizar o contexto institucional, 

acabaria excluindo séries como Simon & Simon (CBS, 1981-1989) ou Diagnosis Murder (CBS, 

1993-2001), que são claramente investigativas. Do mesmo modo, na perspectiva de Dobson, 

séries como House M.D. (FOX, 2004-2012), Supernatural (Warner Bros, 2005-), Buffy (FOX, 

1997-2003) e Charmed (Warner Bros, 1998-2006) não teriam vínculo com o crime fiction. 

Todavia, podemos encontrar elementos associados ao gênero na estrutura narrativa desses 

produtos: os episódios dessas séries frequentemente apresentam um ‘caso’, que traz algum tipo 

de ‘ameaça’ à ordem; assim, os protagonistas utilizam suas ‘habilidades’ para investigar e 

eliminar a ameaça. 

Naquele momento do mestrado era importante diferenciar as séries analisadas do gênero crime 

fiction, ainda que o gênero estivesse dialogando, a todo momento, com os objetos estudados. 

Por essa razão optamos, naquela pesquisa, por definir como “séries investigativas” os produtos 

que tinham em sua estrutura elementos reconhecíveis das narrativas detetivescas. Por 

conseguinte, essa proposta de trabalhar com elementos recorrentes que se configuraram em um 

“esquema” nos permitiu identificar essa estrutura em episódios de séries fora do universo 

policial. Como forma de exemplificação, podemos citar um episódio aleatório do seriado Buffy: 

1- Na escola, enquanto os alunos se preparam para um show de talentos, uma das participantes é 
assassinada no vestiário (apresentação do caso). 

                                                 
109 Apesar de as três séries analisadas (Supernatural, House e Criminal Minds) compartilharem a mesma estrutura 
narrativa de uma história de detetive (apresentação do caso, investigação e solução), duas delas não são exatamente 
crime fictions, muito menos séries sobre detetives. 
110 Trecho original: “(i) the commission of a crime and action surrounding it, often of a violent and dangerous 
nature; (ii) a crime solving process entailing arrests, the questioning of witnesses and suspects, examining, chasing, 
prosecuting; (iii) a narrative space – police station, detective’s office, court, city; (iv) the characterization of heroic 
cop/detective, clever sidekick, officious superior; and (v) a resolution/outcome of the justice system” (DOBSON, 
2009, p. 77). 
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2- Algum aluno encontra o cadáver no vestiário e informa às autoridades (descoberta do caso).  

3- Buffy e equipe conversam sobre o crime e discutem a possibilidade de ser algo ‘natural’ e não 
‘sobrenatural’ (Figura 02).  Mesmo aparentando ser um crime realizado por humanos, fora da 
especialidade de caçadora de vampiros, a equipe resolve investigar (decisão de investigar). 

4- Buffy e equipe conversam com os colegas (testemunhas) que tiveram contato com a vítima no 
dia em que ela foi assassinada. Por meio de montagem paralela (Figura 02), a cena é construída 
de modo que os diálogos entre os personagens, que estão em ambientes distintos, se combinem, 
formando um único texto.  Há um ritmo de alternância entre essas cenas para cada pergunta e 
resposta, intensificando a rapidez da cena na medida em que as falas revelam um possível 
suspeito (investigação com entrevista de testemunhas).  

5- Buffy acredita que o boneco ventríloquo estaria por trás dos crimes, a equipe de Buffy não aceita 
essa possibilidade, então, a protagonista explica e justifica sua teoria (investigação, discussão 
de hipóteses, justificativa do investigador).   

6- A equipe continua a pesquisa em livros, até que encontra uma possibilidade de Buffy estar certa. 
Em um dos livros, descobrem um boneco que também é um caçador de monstros, sua alma 
ficou presa em um boneco de madeira devido a algum tipo de feitiço e ele precisa matar esse 
demônio para se libertar (pesquisa de outros casos). 

7- Eles descobrem que um aluno/demônio está por trás dos crimes e vai continuar com os 
assassinatos até conseguir o que procura com as vítimas (descoberta do criminoso). Para 
investigar, eles violam o armário da segunda vítima e precisam lidar com o diretor da escola 
(quebra de regras, oficial superior autoritário).  

8- Eles percebem que Giles pode estar em perigo e correm para salvá-lo. Buffy luta com o 
demônio. Willow e Xander libertam Giles (embate entre investigador e criminoso).  

9- O boneco consegue matar o demônio e libertar sua alma do feitiço (conclusão).  

 

 

Figura 02 – Investigação em Buffy – A caça vampiros  
Fonte: Buffy – 1ª Temporada, episódio 9 – DVD 
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Mesmo não sendo explicitamente uma série investigativa, vários episódios de Buffy se 

aproximavam da investigação e solução de um mistério, com a eliminação de alguma ameaça 

à ordem social. Os elementos reconhecíveis de séries de investigação foram além dos 

procedimentos de inquérito, e incluíram a recorrente a necessidade de se justificar os métodos 

e explicar as conclusões (VALLE, 2014), como também confronto com instituições (na figura 

do diretor autoritário) e quebra de regras. 

A classificação “séries investigativas” funcionou no mestrado porque precisávamos de uma 

categoria ampla o suficiente para englobar as séries analisadas (que eram de categorias 

diferentes – uma série médica, uma série de fantasia e uma série policial). Nesta pesquisa 

lidamos com séries de detetive, que é uma categoria mais específica, não tão ampla como o 

gênero crime fiction ou a categoria “investigativa” que utilizamos no mestrado.  

Jenner (2016) sugere a divisão da categoria de série de detetive em dois outros subgêneros: (1) 

o detetive genial e (2) police procedural. As duas categorias compartilham de muitas 

semelhanças na estrutura narrativa e nos procedimentos investigativos, mas se diferenciam 

quando são consideradas as relações institucionais. Para a autora, as séries procedurais trazem 

equipes de investigadores que trabalham dentro do sistema e desempenham esforços para 

conseguir evidências que condenem o suspeito no sistema judiciário. Já a categoria de detetive 

gênio traz profissionais que possuem vínculos com a força policial, mas não fazem parte do 

sistema e, com isso, burlam regras constantemente. Assim, esse agente investigador pode 

trabalhar dentro ou fora do sistema legal, mas, a característica principal é que não é restringido 

e nem é limitado por isso (JENNER, 2016). 

As primeiras séries televisivas do gênero traziam muitas semelhanças com os programas de 

rádio dos anos 1920 a 1940 (SNAUFFER, 2006). Os programas eram patrocinados por 

anunciantes que selecionavam e delimitavam o formato e conteúdo das narrativas. Douglas 

Snauffer (2006) comenta que nas primeiras décadas as séries policiais e as séries de detetive 

raramente mostravam o crime sendo cometido; o importante dos episódios era mostrar a 

investigação que acontecia após o crime (SNAUFFER, 2006). 
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Entre as muitas séries policiais do início da televisão, é importante comentar a série 

Chicagoland Mystery Players (DuMont111, 1949-1950), que trazia o dedicado policial Jeffrey 

Gall resolvendo crimes. Os episódios, descreve Snauffer (2006), envolviam uma minuciosa 

análise da cena do crime, entrevista de testemunhas e interrogatório de suspeitos. Um curioso 

detalhe é que a série, enquanto exibida apenas em Chicago, nunca mostrava a solução do caso 

no final do episódio. O público precisava comprar uma cópia do jornal do dia seguinte para 

saber todos os detalhes do desfecho. Posteriormente, quando passou a ser exibida 

nacionalmente, passou a mostrar a elucidação no final do episódio. A série terminou em julho 

de 1950, mas sua relevância se tornou evidente em produtos que se seguiram (SNAUFFER, 

2006).  

Diferentemente dessa série, Dragnet (NBC, 1952-59; 1967-70) se tornou uma das séries de 

detetives mais populares da história televisiva (SNAUFFER, 2006; JACKSON, 2014; VALLE, 

2014). Protagonizados pelo sargento Joe Friday, os episódios tinham como cenário a cidade e 

o Departamento de Polícia de Los Angeles, a cada semana apresentavam o cotidiano repetitivo 

e heroico dos investigadores (VALLE, 2014). O espectador acompanhava Joe Friday e seu 

parceiro rastrearem o suspeito e as estratégias de obter a confissão (JACKSON, 2014); assim, 

seguia a mesma estrutura de Chicagoland Mystery Players, pois o episódio começava após o 

crime ser cometido e dava ênfase aos passos e procedimentos dos investigadores (SNAUFFER, 

2006). O criador da série, Jack Webb, entrevistou policiais na tentativa de garantir um produto 

o mais realístico possível, enquanto o roteirista da série, Ken Kolb, comentava que era “um 

programa fácil de escrever porque era tão rigidamente estruturado” (SNAUFFER, 2006, p. 14, 

tradução nossa112). 

É possível notar que desde as primeiras séries até hoje encontramos o forte vínculo à tradição 

da literatura policial (VALLE, 2014). Nesse sentido, as séries de detetive estão relacionadas a 

um modo de composição que tem quase duzentos anos de existência113. Os elementos 

recorrentes que se tornaram a marca característica e identificadora dessas obras são: 

                                                 
111 A DuMont Television Network foi uma das pioneiras redes de televisão comercial dos EUA. Fez transmissões 
em nível local e nacional entre os anos 1946 a 1956. É um canal esquecido dos estudos sobre televisão 
(SNAUFFER, 2006), mas importante para a nossa pesquisa, pois trouxe alguns dos primeiros seriados de crime 
fiction nos anos 1950.  
112 Trecho original: “an easy show to write because it was so rigidly structured” (SNAUFFER, 2006, p. 14). 
113 Débora Santos comenta que “as séries policiais possuem uma estrutura, uma fórmula muito dura no sentido de 
ser pouco mutável. Tal característica é herança da ficção popular e das convenções de gênero” (SANTOS, 2017, 
p. 66).  
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constituição do enigma (apresentação do caso), o inquérito (processo investigativo) e a 

elucidação (solução do mistério e captura do criminoso)114. Ou seja, esses produtos se apoiam 

em uma estrutura amplamente reconhecível:  

[as] séries policiais mais ‘tradicionais’ tipicamente seguem uma estrutura 
episódica fechada na qual todos os principais tópicos narrativos (geralmente um 
caso particular e uma narrativa secundária) são resolvidos ao final de cada 
episódio. Estas séries tendem a depender fortemente de uma das duas principais 
fórmulas do gênero detetive. [...] [Seria o] modelo ‘whodunit’, em que o 
criminoso é desconhecido e o papel do detetive policial, usando suas 
habilidades de investigação superiores, é resolver o mistério. (NICHOLS-
PETHICK, 2012, p. 7, tradução nossa115) 

 
A estrutura “descoberta-investigação-revelação” (JENNER, 2016, p. 56, tradução nossa116) 

torna evidente o papel central do detetive/investigador. É ele que, de algum modo, deve elucidar 

o mistério, visitar as cenas de crime, acompanhar as entrevistas, coletar e analisar as pistas e 

dados (VALLE, 2014).  

Observando os modos de construção da apresentação, investigação e solução em alguns 

episódios de seriados investigativos, pode-se identificar uma organização episódica recorrente 

(VALLE, 2014): 

1- Apresentação do caso 
2- O(s) investigador(es) toma(m) conhecimento do caso 
3- O(s) investigador(es) resistem em aceitar o caso  
4- O(s) investigador(es) aceita(m) investigar  
5- Realiza(m) os procedimentos (entrevistas, disfarces, análises de pistas, 

visitas aos locais do crime)  
6- Encontra(m) um suspeito, realiza(m) mais procedimentos investigativos   
7- Novas pistas refutam ou ressaltam a culpa do suspeito, o investigador 

justifica sua hipótese  
8- Novas investigações levam à solução do enigma   
9- Clímax – os protagonistas lutam para salvar a vítima  
10-  Conclusão do episódio 
 

                                                 
114 Bignell (2014) aponta que as convenções estruturais de séries policiais incluem a introdução do enigma, o 
processo investigativo e a sua resolução. 
115 Trecho original: “more ‘traditional’ police series typically follow a closed episodic structure in which all major 
narrative threads (usually one particular case and a secondary narrative) are resolved by the end of each episode. 
These series tend to rely heavily on one of two primary formulas of the detective genre. [...] ‘whodunit’ model in 
which the criminal is unknown and the role of the police detective, using his or her superior sleuthing abilities, is 
to solve the mystery” (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 7). 
116 Trecho original: “discovery–investigation–revelation” (JENNER, 2016, p. 56). 
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Comumente, nas séries investigativas, o caso a ser solucionado é mostrado (ou descoberto pelos 

detetives) no teaser117. Essas cenas têm poucos minutos para conquistar a audiência, por isso 

temos, nos primeiros minutos, informações e pistas sobre o enigma a ser desvendado. A 

apresentação do caso/crime deve conter um segredo/motivo intrigante/interessante/desafiador 

que mereça a investigação dos detetives, justificando sua presença na história. A complexidade 

e a dificuldade de solucioná-lo tornam o caso mais interessante e atrativo, servindo também 

para cativar o espectador.  

Logo em seguida temos a apresentação do investigador e o modo como ele é impelido a 

participar do inquérito. Apesar da peculiaridade de cada investigador – devido às suas 

habilidades específicas que compõem comportamentos analíticos e investigativos distintos –, 

no desenrolar do inquérito pode-se observar procedimentos recorrentes, como utilizar artifícios 

para ter acesso a cenas de crime, entrevistas com testemunhas, coletas e análises de pistas e 

evidências, pesquisas sobre casos semelhantes e a intuição do investigador.  

Pensar na investigação é pensar no modo como os protagonistas se relacionam com a cena do 

crime, com as pistas encontradas, com as evidências e com o próprio criminoso (VALLE, 

2014). Assim, temos comportamentos e funções diferentes para cada investigador no processo 

de encontrar a solução do enigma. Isso significa que o modo como o investigador realiza esses 

procedimentos está relacionado ao mistério do episódio. Por exemplo, os interrogatórios são 

moldados para que o suspeito revele os segredos, bem como são utilizados artifícios para se 

aproximar das testemunhas e conquistar sua confiança. Constantemente temos, também, cenas 

que explicitem uma justificativa de utilização de determinado método investigativo, em que o 

protagonista tenta convencer seus colegas/policiais/possíveis vítimas de seus métodos118. Outro 

elemento recorrente nas séries de detetive e investigativas é a presença do “quadro com 

informações sobre o caso investigado” (VALLE, 2014, p. 205). 

                                                 
117 Um teaser, conhecido também como “a cold opening”, se refere ao material dramático antes do título (antes do 
nome da série e créditos) (DOUGLAS, 2011). 
118 Em outras pesquisas sobre séries investigativas, observamos a recorrência dessa necessidade de justificar os 
métodos e procedimentos investigativos (VALLE, 2014). Isso é recorrente até nas últimas temporadas de séries 
de longa duração, como Criminal Minds (CBS, 2005-2019), Supernatural (Warner Bros, 2005-), House M.D. 
(FOX, 2004-2012), Bones (FOX, 2005-2017) e The X-Files (FOX, 1993-2002). 
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Figura 03 – O quadro em Supernatural, Criminal Minds e House 
Fonte: DVD 1ª temporada de: Supernatural (2005); Criminal Minds (2005); House (2004). 

 

O quadro (Figura 03) funciona como um suporte de caracterização dos procedimentos de 

análise e investigação, onde os investigadores dispõem informações que foram coletadas ao 

longo do inquérito: fotos, fatos, dados, recortes de jornais. Sua presença constante em vários 

episódios revela que é um elemento importante para a solução do caso. 

Observando a estrutura das séries de detetive, Kompare (2010) comenta que, em essência, esses 

produtos parecem idênticos: “Aparentemente ocorre um assassinato. A polícia investiga. O 

crime é resolvido. Os culpados são levados à justiça. O modelo está bastante impregnado na 

cultura popular, e especialmente, na TV” (KOMPARE, 2010, p. 1, tradução nossa119). Contudo, 

são produtos que possuem marcas características que configuram uma identidade própria.  

Reiterando, Cawelti (2004) defende que é relevante estudar as histórias que parecem 

dependentes de fórmulas − como as histórias de detetives –, pois podemos verificar os modos 

distintos como a estrutura foi usada em diversos produtos. Cawelti acrescenta: “[...] nossa 

consciência do modo como o autor joga criativamente com o detetive, o criminoso, o crime, e 

os elementos da investigação do mistério constitui uma de nossas fontes primárias de deleite” 

                                                 
119 Trecho original: “A murder has apparently occurred. The police investigate. The crime is solved. The guilty 
are brought to justice. The pattern is well entrenched in popular culture, and particularly on TV” (KOMPARE, 
2010, p. 1).  
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(CAWELTI, 2004, p. 133, tradução nossa120). Sem o prévio conhecimento das regras e fórmulas 

que o escritor está pondo em jogo, não seríamos capazes de apreciar muitos aspectos da obra 

(CAWELTI, 2004). 

Seja nas sequências de apresentação do caso, no envolvimento do detetive no caso, nos 

procedimentos do inquérito ou no momento de elucidação do mistério, as séries investigativas 

trabalham de modos a diferenciar seus produtos por meio da construção do 

detetive/investigador/policial e de seus métodos de investigação (VALLE, 2014), e, 

principalmente, por meio do estilo audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 Trecho original: “[...] our awareness of the way in which the author creatively plays with the character of the 
detective, the criminal, the crime, and the elements of mystery investigation constitute one of our primary sources 
of delight” (CAWELTI, 2004, p. 133). 
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 “Tudo isso é divertido, embora bastante elementar, mas preciso voltar ao trabalho, Watson." 

(Sherlock Holmes em “Um caso de identidade” - “As Aventuras de Sherlock Holmes”) 

 

Capítulo 3: As adaptações de Sherlock Holmes   

 

Sherlock Holmes se tornou rapidamente uma figura de interesse público (HORSLEY, 2005; 

LEITCH, 2007; MCCAW, 2011). Não apenas aumentou o número de vendas da Strand 

Magazine como conquistou inúmeros fãs, dispostos a abordar Doyle nas ruas e enviar centenas 

de cartas com ameaças e xingamentos por ele ter assassinado Sherlock Holmes em “O problema 

final”. O interesse e a popularidade ficam evidentes, também, nas diversas apropriações e 

adaptações das histórias, desde as primeiras paródias, ainda na década de 1890121.  

Neil McCaw (2011, 2013) considera que as adaptações de Holmes possuem uma característica 

palimpséstica visual que se tornou evidente desde o início das adaptações do personagem. Isso 

significa que as adaptações das histórias de Sherlock Holmes implicam uma leitura relacional 

“em que cada versão de Holmes é inflexionada com elementos daqueles que a precederam mais 

do que os próprios contos originários” (MCCAW, 2011, p. 19, tradução nossa122). De modo 

semelhante, Thomas Leitch (2007) reitera que Holmes representa uma franquia fictícia que 

dificulta os estudos de adaptação por ter características incomuns, como, por exemplo, o fato 

de a iconografia do personagem advir não apenas do texto original de Doyle, mas também de 

uma mistura de ilustrações e adaptações para televisão e cinema.  

A busca pela construção do imaginário que cerca esse famoso personagem traz algumas 

peculiaridades. O volume de adaptações diferentes torna a tarefa de compilar todas as 

informações um trabalho hercúleo. Além disso, nem sempre as informações estão em 

concordância: por exemplo, diversos estudos tendem a discordar imensamente na organização 

cronológica da ‘biografia’ do detetive. Diante das dificuldades, optamos por apresentar apenas 

as adaptações mais conhecidas, as que tivemos acesso, as adaptações dos canais BBC/CBS e 

aquelas que contribuíram na construção do mito de Sherlock Holmes. 

                                                 
121 Por exemplo a paródia satírica de Charles Brookfield, “Under the clock” (1893). 
122 Trecho original: “wherein each version of Holmes is inflected with elements of those that have preceded it 
more than the originating tales themselves” (MCCAW, 2011, p. 19). 
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Nossa jornada começa quando os ilustradores dos romances e contos, tendo como base as 

palavras de Watson sobre Holmes, deram um rosto e um figurino ao grande detetive. Estes se 

tornaram as primeiras marcas identificadoras que posteriormente serviram de inspiração para 

compor a identidade imagética que temos dos personagens (KLINEFELTER, 1963; 

REDMOND, 1993; LEITCH, 2007; LITTLE, 2016).  

Os casos de Sherlock Holmes foram publicados em solo britânico e estadunidense, passando 

por diversos ilustradores, que também não foram exatamente fiéis às descrições do cânone 

(KLINEFELTER, 1963; LITTLE, 2016). Porém, foi a partir dessas ilustrações que o imaginário 

começou a ser construído, ultrapassando a própria criação de Doyle. Entre os vários 

ilustradores, evidenciamos o trabalho de Sidney Paget e Frederic Dorr Steele, por entendermos 

que agregaram elementos importantes que se tornaram marcas características do mito 

holmesiano.  

O ilustrador mais conhecido foi Sidney Paget, que assumiu a ilustração na Strand Magazine 

desde o primeiro conto. Entretanto, é relevante pontuar que este não foi o primeiro retrato de 

Holmes; depois da primeira publicação o romance “Um estudo em vermelho” ganhou uma 

segunda edição, em 1888, onde foram incluídas seis ilustrações realizadas pelo pai de Doyle. 

A liberdade em relação à adaptação do personagem começou bem aí, quando Charles Doyle 

deu a Holmes uma barba (Figura 04), algo que jamais foi descrito no cânone literário. 

 
Figura 04 – Watson, Sherlock Holmes e Lestrade – Ilustração de Charles Doyle 

Fonte: Klinefelter (1963, p. 6) 
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A ilustração é uma interpretação do detetive em pé (figura central), na entrada do quarto onde 

jazia o corpo da vítima, tendo ao seu lado direito Watson e do outro lado, Lestrade, “magro e 

com a cara de doninha de sempre” (“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 62). Na parede 

conseguimos ver o rabisco “RACHE”.  

Klinefelter (1963) considera uma representação simples e não verídica de Holmes, destacando 

que as outras, também realizadas por Doyle-pai, não trazem fidelidade à descrição de Watson. 

O que podemos notar é que – desde as primeiras apropriações dos personagens canônicos por 

outros autores, seja em ilustrações, em paródias e em peças de teatro – Sir Arthur Conan Doyle 

parecia não se importar com as representações ‘infiéis’ de sua obra123.  

O trabalho do mais conhecido ilustrador de Holmes, Sidney Paget, tem início com o lançamento 

do primeiro conto, “Escândalo na Boêmia”, na revista Strand. As interpretações de Paget124 

foram consideradas fiéis ao texto canônico (KLINEFELTER, 1963). A primeira imagem de 

Paget apresenta Watson e Holmes no apartamento na 221B Baker Street (Figura 05):  

 
Figura 05 – Primeira ilustração de Paget  

Fonte: As Aventuras de Sherlock Holmes (2010, p. 72) 

 

                                                 
123 Um exemplo disso foi a concessão a seu amigo Robert Barr para publicar a paródia “Detective Stores Gone 
Wrong: The Adventures of Sherlaw Kombs”, em maio de 1892, um ano após o lançamento das “Aventuras de 
Sherlock Holmes”. 
124 A primeira coletânea de doze casos contou com cento e quatro desenhos do Sidney Paget, sendo sessenta 
ilustrações do detetive. A segunda coletânea, “As memórias de Sherlock Holmes”, continha noventa ilustrações, 
sendo sessenta representações do detetive (KLINEFELTER, 1963). 
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Um dos elementos que geralmente consideramos como identificador da figura do detetive é sua 

vestimenta. E associado a Sherlock Holmes está o chapéu de caçador, no entanto, no texto de 

Doyle não exista essa especificação. O chapéu deerstalker foi dado a Holmes pela primeira vez 

na ilustração de “O mistério do Vale Boscombe” (Figura 06), e desde então se tornou um dos 

elementos associados ao mito holmesiano (LITTLE, 2016).  

 

Figura 06 – O deerstalker125 
Fonte: The Sherlock Holmes Book (2015, e-book) 

 
“[...] sua figura alta e descarnada parecendo ainda mais alta e  

descarnada por causa da comprida capa de viagem cinza  
e do boné de pano muito ajustado à cabeça.”  
(“O mistério do Vale Boscombe”, 2010, p. 173) 

 

Em outro conto, no caso do roubo do cavalo, o chapéu é descrito como “boné de viagem de 

abas largas para proteção das orelhas” (“Silver Blazer”, 2010, p. 10), sendo desenhado 

novamente como um chapéu de caçador (deerstalker). O chapéu também aparece em outra 

ilustração, quando Holmes procura pistas sobre o assassinato. Segundo Klinefelter (1963), essa 

imagem (Figura 07) é o retrato mais incomum que Paget já fez – o detetive no chão procurando 

pistas.  

                                                 
125 Segundo o The Sherlock Holmes Book (2015), a rara imagem colorida foi vendida em 2014 por 90 mil dólares. 
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Figura 07 – A busca por pistas 

Fonte: The Sherlock Holmes Book (2015, e-book) 
 

“Holmes avançou até o lado mais distante dela e deitou-se, mais uma vez de cara 
para o chão, com um gritinho de satisfação. Ficou um bom tempo ali, remexendo 

em folhas e gravetos secos, recolhendo num envelope o que me pareceu ser terra e 
examinando com sua lupa não só o chão como a casca da árvore.”  

(“O mistério do Vale Boscombe”, 2010, p. 190)  
 

Essa figura é importante porque foi a primeira vez que se tentou representar o estado 

concentrado do detetive na busca por pistas (KLINEFELTER, 1963). Outro traço recorrente de 

Paget era nunca retratar Holmes com cigarros. Enquanto Watson aparecia com cigarros ou 

charutos, o detetive era constantemente ilustrado com um cachimbo de barro (Figura 08). 

 
Figura 08 – O cachimbo 

Fonte: As Aventuras de Sherlock Holmes (2010, p. 123) 
 

“Sentou-se com as pernas encolhidas em sua poltrona, os joelhos magros erguidos 
para seu nariz de falcão, e lá ficou, com os olhos fechados e o cachimbo de barro 

preto projetando-se como o bico de uma ave estranha.”  
(“A liga dos cabeças vermelhas”, 2010, p. 123) 
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Os ilustradores das histórias do detetive não seguiram ipsis litteris as descrições detalhadas do 

cânone na aparência de Sherlock Holmes. Mesmo Sidney Paget cometeu alguns desvios 

(KLINEFELTER, 1963; LEITCH, 2007; LITTLE, 2016), tais como o deerstalker e o retrato de 

um Holmes mais bonito (KLINEFELTER, 1963; LEITCH, 2007). Apesar disso, para 

Klinefelter (1963), essas poucas irregularidades foram compensadas pela excelência das 

ilustrações.  

Antes de seguirmos para o trabalho de ilustração de Steele, faz-se necessário abordar as 

adaptações para o teatro, pois pesquisadores consideram que esse processo de transposição para 

os palcos contribuiu para a popularização de Holmes (ASCARI, 2007). Tanto que, em suas 

memórias, Doyle diz: “A impressão de que Holmes era uma pessoa real de carne e osso pode 

ter sido intensificada por seu frequente aparecimento no palco” (DOYLE, 2017, p. 88, tradução 

nossa126). O primeiro ator que subiu ao palco para representar Holmes foi o estadunidense 

William Gillette, que interpretou o personagem de 1899 a 1932. Doyle (2017) comenta que 

Gillette deu uma porcentagem do empreendimento por usar os personagens e um pouco do 

enredo127.  

O autor afirma que recebeu um telegrama de Gillette perguntando se poderia casar o Holmes, 

ao qual Doyle respondeu: “Você pode casar ou assassinar ou fazer o que quiser com ele” 

(DOYLE, 2017, p. 89, tradução nossa128). Novamente temos evidências de que Doyle era 

desapegado de sua maior criação; de fato, em suas memórias temos vislumbres de que o autor 

parecia estar plenamente satisfeito com a peça devido ao resultado pecuniário. Com a permissão 

de Doyle, o Holmes de Gillette, além de ter ficado mais sensual do que fora descrito no cânone 

e ilustrado por Paget, também recebeu um par romântico129 (POTTER, 2016).  

                                                 
126 Trecho original: “The impression that Holmes was a real person of flesh and blood may have been intensified 
by his frequent appearance upon the stage” (DOYLE, 2017, p. 88). 
127 O ator escreveu a peça “Sherlock Holmes: a Drama in Four Acts”, usando como base “Escândalo na Boêmia” 
e “O problema final”. Estreou em outubro de 1899 em Buffalo, mudando para Nova Iorque em novembro do 
mesmo ano. Em 1901, encenou nos palcos de Liverpool e Londres. 
128 Trecho original: “You may marry or murder or do what you like with him” (DOYLE, 2017, p. 89). 
129 Na peça de teatro, Holmes e Irene Adler (personagem de “O escândalo na Boêmia”) se casam.  
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Figura 09 – William Gillette como Sherlock Holmes (1916) 

Fonte: IMDB  
 

Gillette é o responsável pelo cachimbo curvo ter se tornando um elemento icônico. Dizem que 

sua preferência pelo cachimbo curvo (e não o reto, descrito nas obras) se devia ao fato de o ator 

se atrapalhar com objetos de cena. Sendo assim, o de haste curva seria mais fácil de segurar 

enquanto o ator dizia suas falas (LEITCH, 2007). Além disso, o Sherlock Holmes de Gillette 

disse a famosa frase: “Oh! This is elementary, my dear fellow” (LEITCH, 2007; TRIBE 2014).  

Gillette foi o rosto de Holmes por mais de três décadas no teatro, sua peça também foi encenada 

em solo britânico e adaptada para o cinema mudo em 1916. Seu figurino, sua maquiagem e 

atuação tornaram Gillette uma das mais perfeitas personificações do grande detetive 

(KLINEFELTER, 1963). E foi imortalizado para os norte-americanos como rosto de Holmes 

quando Frederic Dorr Steele usou o ator como modelo para ilustrar “O retorno de Sherlock 

Holmes” para a revista estadunidense Collier’s Weekly (ASCARI 2007; LEITCH, 2007). Sobre 

isso, Steele disse: “eu não precisava ser instruído a fazer meu Sherlock parecer com Gillette. 

Isso era inevitável” (Steele em LEITCH, 2007, p. 209, tradução nossa130). 

Já incorporando o deerstalker (de Paget) e o cachimbo curvo (de Gillette), Frederic Dorr Steele 

fez um retrato de perfil de Holmes (Figura 10) no caso “O desaparecimento de Lady Frances 

Carfax” (contido em “Último adeus de Sherlock Holmes”) para a mesma revista, Collier’s 

Weekly, em 1911. Klinefelter (1963) registra que a excelência da composição é tanta que se 

                                                 
130 Trecho original: “I did not need to be told to make my Sherlock look like Gillette. The thing was inevitable” 
(Steele em LEITCH, 2007, p. 209). 
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torna infinitamente mais interessante do que qualquer outra ilustração desse caso. Essa imagem 

é provavelmente o retrato mais difundido de Holmes131. 

 
Figura 10 – Ilustração de Steele 

Fonte: Klinefelter (1963, p. 81) 
 

As peças de teatro foram seguidas por um grande número de filmes mudos. Entre 1910 e 1920 

foram produzidos mais de cinquenta filmes, e entre 1921 a 1924, quarenta e sete (MCCAW, 

2011; The Sherlock Holmes Book, 2016). Entre 1921 a 1923, o ator britânico Eille Norwood 

assumiu o papel do grande detetive em uma série de filmes mudos da produtora Stoll Picture 

Productions.  

Norwood (Figura 11) foi considerado muito parecido com o Joseph Bell, professor de Doyle e 

inspiração para a criação do detetive (The Sherlock Holmes Book, 2016).  Os filmes eram 

razoavelmente fiéis aos contos de Doyle, mas ligeiramente atualizados para combinar com as 

ilustrações da Strand (REDMOND, 1993; The Sherlock Holmes Book, 2016).   

                                                 
131 O contorno da imagem se tornou uma marca identificável associada ao detetive reproduzida em capas e 
coletâneas de livros, camisetas, canecas, broches, jogos de tabuleiro. 
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Figura 11 – Ellie Norwood como Sherlock Holmes 

Fonte: IMDB 
 

Em 1939, a The Twentieth Century Fox produziu dois filmes, The hound of the Baskervilles e 

The adventures of Sherlock Holmes, estrelado por Basil Rathbone (Figura 12) como Sherlock 

Holmes e Nigel Bruce como seu parceiro. O filme se passava na era vitoriana e continha 

referências ao romance e a casos das aventuras, além de trazer elementos de outras adaptações, 

como o figurino e cenas que lembram as ilustrações de Paget e o cachimbo curvo das peças de 

Gillette. Foi com o filme The adventures of Sherlock Holmes que a frase “Elementary, my dear 

Watson” se tornou popular132.  

O primeiro filme é uma adaptação bastante fiel do romance “O cão dos Baskerville”. O segundo 

filme, vagamente baseado nos textos de Doyle, é sobre uma tentativa de roubo das joias da 

coroa pelo professor Moriarty. Redmond (1993) comenta que os filmes da Fox foram 

considerados próximos à obra de Doyle e aos elementos já associados ao detetive: capa, chapéu, 

cachimbo e período vitoriano. 

                                                 
132 A frase foi dita pela primeira vez no filme The return of Sherlock Holmes (Paramount Pictures, 1929), com o 
ator Clive Brook no papel principal. 



88 
 

 
Figura 12 – Basil Rathbone como Sherlock Holmes 

Fonte: The adventures of Sherlock Holmes – IMDB 
 

Logo em seguida, a Universal Studios assumiu o projeto e produziu uma série de doze filmes 

entre 1942 e 1946. Aqui, é necessário esclarecer dois pontos. O primeiro é que uma série de 

filmes tem um tipo de produção diferente (semelhante a produção de seriados de televisão), por 

existir a necessidade de uma continuidade, esse tipo de produção depende da manutenção de 

alguns elementos, em especial os atores principais. O segundo ponto é que a série migrou de 

uma categoria de orçamento ‘A’ para ‘B’, pois o estúdio da Universal não podia arcar com os 

altos custos de manter a produção no período vitoriano (JABER, 2015). Sendo assim, a 

atualização do detetive para os anos 1940 foi também motivada por questões orçamentárias 

(JABER, 2015).  

Os filmes estrelados por Bruce e Rathbone para a Universal empregaram também muitos 

elementos familiares, como hábitos e frases do detetive, além de serem transportados para um 

novo contexto histórico e político, incorporando mensagens patrióticas e antifascistas, 

especialmente nos três primeiros filmes, que lidaram com medos e incertezas em relação aos 

tempos de guerra (LEITCH, 2007; JABER, 2015).  Para Maysaa Jaber (2015), o detetive era 

uma figura que trazia estabilidade para um país aterrorizado, resolvendo crimes que afetavam 

a segurança do país.  

O figurino de Holmes também foi atualizado, adotando um chapéu fedora e sobretudo – 

qualquer semelhança com Philip Marlowe (de Raymond Chandler) não é mera coincidência. 

Jaber (2015) explica que nesse período Hollywood estava interessada em criar um detetive 
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hardboiled133. Entretanto, essa imagem do detetive durão só vingou no período pós-guerra. 

Porque, naquele momento, precisava-se de uma figura mais genial e heroica, o que levou a 

Universal a transformar Sherlock Holmes em um detetive moderno e salvador-patriota 

(LEITCH, 2007; JABER, 2015).   

 
Figura 13 – Basil Rathbone como Sherlock Holmes e Nigel Bruce como John Watson  

Fonte: Sherlock Holmes in Washington – IMDB 
 

O primeiro filme dessa série, The voice of terror (1942), foi vagamente baseado nos casos de 

“Seu último adeus”. Na narrativa, Holmes é convocado pelo governo para destruir a voz do 

terror (transmissões nazistas no rádio em que são previstos atos criminosos contra o país) e 

encontrar os conspiradores por trás dessas transmissões. No segundo filme, também em 1942, 

Sherlock Holmes and the secret weapon, o professor Moriarty foi recrutado por nazistas para 

roubar uma nova arma e a única pista para localizá-la está codificada em uma cifra, fazendo 

referência ao caso de “Os dançarinos”, de Doyle. Por fim, o terceiro filme, em 1943, Sherlock 

Holmes in Washington, é sobre o sequestro de um trem e não fez referências aos casos 

canônicos.  

Os primeiros filmes traziam no título o nome do grande detetive, enfatizando o novo contexto. 

Entretanto, para fazer a transição dos filmes da Fox para a atualização da Universal, nos créditos 

de abertura havia a seguinte introdução: “O personagem de Sherlock Holmes, criado por Sir 

Arthur Conan Doyle, é eterno, invencível e imutável. Ao resolver problemas significativos dos 

                                                 
133 Aquele personagem do crime fictin, solitário e cínico, que vive numa cidade suja, degradada e corrupta, mas 
que ainda assim a ama e protege. 
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dias atuais, ele permanece, como sempre, o mestre supremo do raciocínio dedutivo”134. Além 

de servir como uma explicação da transição, essa narração também remete a Holmes como um 

personagem atemporal. Nesse sentido, o produto final não é exatamente uma adaptação das 

histórias de Doyle, como também não é apenas um filme de guerra, mas uma combinação dos 

dois (LEITCH, 2007; JABER, 2015).  

Para Jaber (2015), essa estratégia da Universal cria um continuum entre o Holmes vitoriano e 

o Holmes moderno, e três filmes desempenhariam um papel na reformulação do detetive. 

Ademais, diferentemente do texto de Doyle, a atenção é desviada da emoção de resolver um 

quebra-cabeças em direção para um quadro em que resolver o crime é uma questão de segurança 

nacional (JABER, 2015). Assim, para a autora, a primeira trilogia lidaria com questões maiores 

do que as trazidas em Doyle.  

Entretanto, não concordamos com as conclusões da autora135, porque observamos nas histórias 

canônicas que Sherlock Holmes lida com questões importantes para o reino (“Escândalo na 

Boêmia”, “O diadema de Berilos”, “Escola da Priorado”), questões de segurança nacional (“O 

tratado naval”, “A segunda mancha”, “Os planos de Bruce Partington”) e, inclusive, com 

problemáticas de outras nações136 (“O Vale do Medo”). Também temos um episódio onde 

Holmes atuou como agente secreto na grande guerra (“Seu último adeus”). Para Klinger (2010), 

os filmes de Rathbone na década de 1940 fazem eco aos temas patrióticos desse caso publicado.  

As obras subsequentes retornam à atmosfera londrina. Dos nove filmes, poucos tiveram relação 

com as histórias de Doyle – por exemplo, Holmes faces death (1943), levemente baseado no 

cultuado caso “O ritual Musgrave”; The spider woman (1943), sobre uma série de suicídios que 

na verdade eram assassinatos, lembrando vagamente os casos de envenenamento de “Um 

estudo em vermelho”; Sherlock The peal of dead (1944), baseado em “Os seis napoleões”; The 

                                                 
134 Trecho original: “The character of Sherlock Holmes, created by Sir Arthur Conan Doyle, is ageless, invincible, 
and unchanging. In solving significant problems of the present day, he remains, as ever, the supreme master of 
deductive reasoning”  
135 Discordamos também da forma como Jaber (2015) encara a fórmula das narrativas de detetive. Apesar de 
consistir em uma narrativa fechada (como vimos no capítulo um e dois), a estrutura permite uma infinidade de 
flexibilizações e ajustes. Existem, sim, histórias em que o mais importante é ver como Holmes elucida o caso. 
Todavia, existem também histórias em que ficamos tensos para que o criminoso seja detido ou tristes quando 
Holmes demora para solucionar o caso e pessoas morrem.  
136 “Eu recebera também, do sultão da Turquia, uma incumbência que exigia ação imediata, pois consequências 
políticas do tipo mais grave poderiam decorrer de sua negligência” (“O rosto lívido”, 2011, p. 62).  
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woman in green (1945), sobre uma série de mulheres mutiladas e assassinadas em Londres137, 

que conta com a presença de Moriarty. Neste filme há uma cena em que um atirador, 

posicionado no prédio vizinho ao de 221B, tenta assassinar Holmes, mas acerta num busto, 

referência à mesma cena no caso do cânone “A casa vazia”. Greg Freeman (2015) comenta que 

esses filmes desempenharam um papel na perpetuação da popularidade de Holmes e Watson.  

Apesar de os filmes serem parcamente baseados nos casos canônicos, não abandonaram todas 

as características conhecidas do grande detetive, como o violino, o fumo, a presença de Watson 

e a moradia na Baker Street. Redmond (1993) aponta que os críticos se dividiam quando se 

tratava da aparência física do Holmes de Rathbone: para alguns era assustadoramente parecido 

com as ilustrações de Paget, enquanto outros sugeriram uma incrível semelhança com os 

desenhos de Steele. Contudo, todos concordavam que, nas cenas, Rathbone revelava a energia 

e arrogância do Sherlock Holmes da literatura (MCCAW, 2011).  

Curiosamente, a questão da representação de Watson foi mais complexa. Alguns críticos, 

segundo Freeman (2015), não aceitaram bem a caracterização de um personagem atrapalhado. 

Para outros, o desempenho de Bruce elevou o significado de Watson para Holmes, e seria uma 

heresia mostrar Holmes sem Watson (REDMOND, 1993).  

 
Figura 14 – Nigel Bruce como John Watson 
Fonte: Sherlock Holmes in Washington – IMDB 

 

Redmond (1993) afirma que se deve muito mais crédito a Bruce pelo sucesso dos filmes, por 

sua grande experiência em comparação a Rathbone, por seu desempenho consistente como 

                                                 
137 Para Leitch (2007), os filmes The Spider Woman, The scarlet claw (1944) e The woman in green fazem parte 
da rentável safra de filmes da Universal sobre assassinatos seriais. 
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Watson ao longo dos anos (enquanto o entusiasmo e energia de Rathbone visivelmente 

decaíram em alguns filmes) e pelas cenas memoráveis em que ele se fazia de bobo 

(REDMOND, 1993). 

Sabemos que Doyle nunca retratou Watson equivalente a Holmes. Era necessário que o amigo 

médico fosse confiável e leal, mas que não fosse um gênio, no entanto Watson nunca foi 

extremamente atrapalhado. Muito pelo contrário, Holmes pedia sua ajuda, e, nos casos em que 

poderia haver perigo, solicitava-lhe que levasse sua arma. No decorrer dos casos literários, 

Watson adquiriu algumas habilidades de observação. Ainda que não se equiparasse ao mestre, 

ele conseguia acompanhar as deduções/abduções de Holmes. McCaw (2011) concorda que 

nunca vimos Watson constrangido pela incompetência ou extremamente atrapalhado nas 

histórias de Doyle. A verdade é que os filmes de Rathbone e Bruce abriram as portas para esse 

elemento cômico, que passou a ser adotado nas adaptações subsequentes.  

Na década de 1950, com o advento dos filmes em cores, Holmes aparece em mais uma 

adaptação do “O cão dos Baskerville”, estrelando Peter Cushing, um entusiasta das histórias 

canônicas (Figura 15). A obra cinematográfica de 1959 foi produzida pela Hammer Film, um 

estúdio britânico especializado em filmes de horror – o que talvez explica o fato de ter 

enfatizado nos aspectos grotescos e arrepiantes do romance. Segundo o The Sherlock Holmes 

Book (2015), Cushing conhecia intimamente os livros e defendeu um Holmes que usava o 

cachimbo reto com mais frequência e, em casa, um roupão cinza (como nos romances e contos). 

 
Figura 15 – Peter Cushing como Sherlock Holmes 

Fonte: The hound of the Baskervilles – IMDB 
 

Antes de seguirmos para as adaptações televisivas, é necessário fazer uma breve digressão e 

contextualizar a situação dos direitos autorais (copyright) da obra de Doyle. Até então, pudemos 
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perceber que, aparentemente, Doyle não exigia fidelidade extrema ao seu texto138. Entretanto, 

tudo parece mudar após sua morte, em 1930, quando o poder de controle sobre as narrativas e 

personagens passaram para seus herdeiros (Denis e Adrian Doyle), perdurando até 1980, 

quando parte da obra de Doyle se tornou domínio público. A questão do copyright aparece 

poucos nos estudos de adaptação (BIGNELL, 2013; HEWETT, 2015), ainda que seja um 

aspecto relevante, na medida em que os detentores dos direitos podem determinar não apenas 

o que pode ser adaptado, mas também a forma como os personagens e as histórias devem ser 

transpostos, estabelecendo-lhes limites significativos (HEWETT, 2015).  

Até aqui, pudemos observar que as diversas adaptações de Holmes para o cinema e teatro 

incluem detalhes jamais vistos no texto doyliano (LEITCH, 2007). E a cada nova adaptação 

foram agregados novos elementos (JOYCE, 2017), que construíram uma imagem iconográfica 

diferente da criada por Doyle – por exemplo, o chapéu de caçador (dada por Paget) e o cachimbo 

curvo (utilizado por Gillette). 

Após o falecimento de Doyle, seus agentes literários cuidaram das propostas comerciais até 

junho de 1945, quando o filho mais velho do autor, Denis Conan Doyle, requisitou que todas 

as futuras propostas fossem direcionadas a ele. Denis Doyle se ausentou da Inglaterra em 1950 

e solicitou que a empresa Vertue & Chucher lidasse com as análises comerciais durante esse 

período.  

Na ausência de Denis, em 1951, a BBC solicitou ao filho mais novo, Adrian Conan Doyle, a 

autorização para produzir uma série com as histórias de Doyle – concessão permitida por meio 

de uma carta assinada por ele. Após alguns meses de produção, a empresa Vertue & Churcher 

informou à BBC que a carta de Adrian não tinha valor legal, afirmando que apenas Denis Doyle 

poderia autorizar a concessão. A BBC interrompeu a produção e tentou obter a licença de uso 

das histórias e personagens. Após muitas negociações, Denis aprovou a produção e, com isso, 

a BBC pôde exibir os seis episódios protagonizados por Alan Wheatley como Holmes e 

Raymond Francis como Watson. Possivelmente devido às exigências de Denis, os episódios 

ganharam os mesmos títulos dos casos de Doyle e um grande volume de diálogos diretamente 

dos textos canônicos, tornando essa primeira série um produto extremamente fiel à obra 

original. 

                                                 
138 Tivemos evidências disso em vários momentos – por exemplo, na primeira ilustração do pai de Doyle para 
“Um estudo em vermelho”, em que Holmes ganhou uma barba, e na permissão de casar Holmes e Adler nas peças 
de Gillette.  
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Para Hewett (2015), só concederam a permissão porque a fidelidade dos roteiros ao cânone era 

tamanha que não deixava brechas para objeções. Para exemplificar a extensão das exigências, 

o release da BBC sobre essa série declarava que:  

A série trará Holmes à vida como ele era, nem ridicularizando ou o 
modernizando; sem fornecer nenhum dos auxílios científicos que o detetive 
moderno tem; em resumo, tentando não ofender os mais inveterados 
entusiastas de Holmes. Para este fim, o produtor Ian Atkins leu todos os livros 
existentes sobre Holmes; ele fez muitas visitas à recente exposição na Baker 
Street. (BBC Television News em HEWETT, 2015, p. 196, tradução nossa139). 
 

O trecho do comunicado de imprensa demonstra a preocupação de se manter fiel às histórias de 

Doyle, inclusive à época vivida pelo personagem, exigindo que não houvesse atualizações e 

modernizações. Além disso, também revela a preocupação em não ofender os fãs e a dedicação 

à pesquisa com leituras e visitas ao museu de Sherlock Holmes.  

Diferentemente dos limites impostos por Denis para a BBC, na mesma década de 1950, o canal 

norte-americano NBC conseguiu a permissão de produzir uma série com os personagens e 

algumas aventuras do cânone, Sherlock Holmes (NBC, 1954-1955). A série manteve fidelidade 

ao texto de Doyle em apenas alguns dos trinta e nove episódios140 (HEWETT, 2015), sendo 

mais uma evidência de que a adaptação televisiva da BBC enfrentou mais dificuldades na 

obtenção das permissões, enquanto, para o canal estadunidense, as exigências não eram tão 

extremas.  

Na década de 1960, a BBC resolveu produzir outra série de Sherlock Holmes. Para evitar os 

erros do passado, o canal procurou o atual detentor dos diretos sobre os personagens, Adrian 

Doyle, que assumiu após a morte de seu irmão mais velho. Para a produção de 1964/65, a BBC 

consultou Adrian em todos os estágios de produção. A ideia da série foi proposta em 1963, mas 

o contrato só foi assinado em janeiro de 1964 (HEWETT, 2015). No documento havia um 

grande número de especificações a respeito de se manter fiel ao texto canônico: 

Em todas as dramatizações feitas em conformidade com este acordo, a BBC 
compromete-se a preservar tanto quanto possível o período das histórias de 
sua forma original e também, tanto quanto possível, as características originais 
criadas por Sir Arthur Conan Doyle... Nenhuma referência biográfica de Sir 
Arthur Conan Doyle será feita pela BBC em conexão com as histórias de 

                                                 
139 Trecho original: “The series will bring Holmes to life as he was, neither guying nor modernising him; giving 
him none of the scientifc aids that the modern detective has; in short, trying not to offend the most inveterate 
Holmes enthusiast. To this end producer Ian Atkins has read every book ‘under the sun’ about Holmes; has made 
many visits to the recent exhibition at Baker Street” (BBC Television News em HEWETT, 2015, p. 196). 
140 Entre os episódios que se basearam no cânone, o mais emblemático foi o episódio o piloto, que replicou 
fidedignamente o primeiro encontro entre Watson e Holmes (HEWETT, 2015). 
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Sherlock Holmes... a menos e até que a precisão de tais referências tenha sido 
verificada e aprovada por... Adrian Conan Doyle (ou na sua ausência pelo seu 
agente devidamente nomeado). (Agreement 1 Jan. 1964 em HEWETT, 2015, 
p. 198, tradução nossa141) 
 

A aspiração por fidelidade foi refletida também nas atitudes do ator que desempenhava o papel 

de Sherlock Holmes. Na produção de 1964/1965, o ator Douglas Wilmer142, que assumiu o 

papel de Sherlock Holmes e insistia em trabalhar a partir dos contos originais, dizia que sentia 

“a sombra da Sociedade Sherlock Holmes pairando sobre mim como um grande morcego. Eu 

costumava dizer: eles vão te despedaçar se você fizer esses detalhes errados!” (Douglas Wilmer 

em: MCCAW, 2011, p. 20, tradução nossa143).  

Foram doze episódios tendo Wilmer como Holmes e Nigel Stock como Watson (Figura 16). O 

detetive de Wilmer, de acordo com o The Book of Sherlock Holmes (2016), foi considerado 

incisivo, mas um pouco sem graça; já o Watson de Nigel Stock elevou a comicidade do Watson 

anterior (Nigel Bruce) a um novo patamar, pois “Stock era sublimemente estúpido” (The 

Sherlock Holmes Book, 2016, p. 141, tradução nossa144). O personagem era confuso e sempre 

se surpreendia com as explicações mais banais do detetive, o que garantiu a superioridade 

intelectual do Holmes de Wilmer.  

                                                 
141 Trecho original: “In any dramatisations given in accordance with this agreement the BBC undertakes to 
preserve as far as possible the time period of the stories as in their original form and also as far as possible the 
original characterisations created by Sir Arthur Conan Doyle... No biographical references to the late Sir Arthur 
Conan Doyle shall be made by the BBC in connection with the Sherlock Holmes stories... unless and until the 
accuracy of such references shall first have been checked and approved by... Adrian Conan Doyle (or in his absence 
by his duly appointed agent)” (Agreement 1 Jan. 1964 em HEWETT, 2015, p. 198). 
142 Recentemente, o ator fez uma figuração na série Sherlock, como o cavalheiro que se irrita com Sherlock no 
clube Diogenes. 
143 Trecho original: “I felt the shadow of the Sherlock Holmes Society looming over me like a great black bat. I 
used to say: they’ll tear you apart if you get these details wrong!” (Douglas Wilmer in: MCCAW, 2011, p. 20). 
144 Trecho original: “Stock was sublimely dim-witted” (The Sherlock Holmes Book, 2016, p. 141). 
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Figura 16 – Douglas Wilmer e Nigel Stock como Sherlock Holmes & John Watson 

Fonte: IMDB 
 

Após tantas atuações de Watsons atrapalhados, não surpreende que essa característica, ainda 

que errônea em relação às histórias de Doyle, tenha se tornado uma marca reconhecível da 

dupla de investigadores. Surpreende ainda menos saber que os espectadores que acompanharam 

essas obras, sem ter lido os livros, sentiram-se decepcionados quando viram dramatizações mais 

próximas ao cânone literário de Doyle (The Sherlock Holmes Book, 2016).  

Em 1968, Peter Cushing retorna como Holmes em dezesseis episódios. Cushing, já conhecido 

como fã de Doyle, pressionou por uma autenticidade cada vez maior. McCaw (2011) assinala 

que o ator adorava ler e reler as aventuras e insistiu que as ilustrações de Paget fossem utilizadas 

como guia para figurinos e cenas. 

Os dois casos das séries da BBC revelam que a autoria doyliana foi mantida e ampliada nos 

produtos britânicos. Entretanto, nem todos acreditavam que as exigências dos herdeiros eram 

de acordo com os desejos de Doyle. Por exemplo, um dos roteiristas sênior da BBC considerava 

as demandas extremamente limitantes, exageradamente rigorosas e não condizentes com a 

liberdade concedida por Arthur Conan Doyle quando estava vivo:  

Para mim não há nada extremamente sagrado sobre Sherlock Holmes. Eu só 
conheci Conan Doyle uma vez e ele odiava Holmes [...]. Quando se considera 
que ele permitiu que William Gillett [sic] fizesse o que ele gostava com seu 
material desde a virada do século [...] parecia para mim, que não havia nada 
de particularmente sagrado na tarefa a ser realizada. (Duncan Ross em 
HEWETT, 2015, p. 200, tradução nossa145). 

                                                 
145 Trecho original: “To me there is nothing terribly sacred about Sherlock Holmes. I only met Conan Doyle once 
and he hated Holmes [...]. When one considers that he allowed William Gillett [sic] to do what he liked with his 
material as far back as the turn of the century [...] it seemed to me that there was nothing particularly sacred about 
the task ahead” (Duncan Ross em HEWETT, 2015, p. 200). 
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Realmente, como vimos neste capítulo, Doyle concedeu total liberdade a Gillette – inclusive 

quando este questionou se poderia casar Holmes e Irene Adler. Hewett (2015) classifica como 

contraditórias as atitudes dos filhos de Doyle, Denis e Adrian, com o material do pai em relação 

às permissões dadas aos norte-americanos e aos britânicos, especialmente porque o próprio 

Doyle não era exigente em relação à fidelidade quando concedia as permissões de adaptações. 

Esses eventos nos levam a considerar que, fora do território inglês, os detentores do copyright 

de Doyle pareciam afrouxar as exigências, como também pôde ser notado nas adaptações da 

Universal e da NBC. A Universal146, por exemplo, teve a liberdade de fazer uma série de longas-

metragens vagamente baseados nas histórias de Doyle. 

A partir desses exemplos, podemos concordar com Hewett (2015) que qualquer Holmes 

destinado ao consumo britânico era obrigado a se manter rigorosamente fiel (e estritamente 

limitado), enquanto as produções nos Estados Unidos eram livres para atualizar o personagem 

e, de certo modo, fazer o que quisessem. Até o início dos anos 1980, a família Doyle manteve 

o controle estrito do copyright, limitando as produções britânicas (especificamente os dramas 

seriados), até que parte das histórias entraram em domínio público, o que, a princípio, poderia 

significar ter maior liberdade em relação ao cânone.  

Em 1984 estreou no canal Britain’s Granada Television (ITV) uma adaptação dos casos do 

grande detetive, agora estrelada por Jeremy Brett. Curiosamente, mesmo com a possibilidade 

de se afastar do cânone, sem as exigências dos filhos de Doyle, essa série esforçava-se para se 

manter fiel ao texto doyliano e à atmosfera Vitoriana. Foram um total de trinta e nove episódios 

de aproximadamente uma hora de duração e mais dois filmes para a televisão147 – primeiro 

exibidos no canal britânico e, aproximadamente um ano depois, no canal estadunidense PBS. 

                                                 
146 Para Leitch (2007), os filmes da Universal mantinham maior fidelidade às propagandas de guerra “e ao estilo 
visual e estrutura narrativa dos filmes de monstros da Universal do que com a franquia de Holmes” (LEITCH, 
2007, p. 214, tradução nossa).  

Trecho original: “and the visual style and narrative structure of the Universal monster films than with the Holmes 
franchise” (LEITCH, 2007, p. 214). 
147 A primeira temporada, The adventures of Sherlock Holmes, foi exibida entre 1984-1985, com treze episódios, 
seguida pela adaptação do romance “O signo dos quatro”, The sign of four (filme para televisão), em 1987. A 
segunda temporada, The return of Sherlock Holmes, foi exibida entre os anos de 1986-1988, totalizando onze 
episódios. Em 1988 foi exibido o The Hound of the Baskervilles (filme para televisão), adaptação do romance “O 
cão dos Baskerville”. A terceira temporada, The case-book of Sherlock Holmes, entre 1991-1993, com nove 
episódios. Finalmente, a quarta temporada, The memories of Sherlock Holmes, foi exibida no ano de 1994, 
contando com seis episódios. 
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As primeiras produções da Granada impressionaram (MCCAW, 2011), e o entusiasmo da 

atuação de Brett promoveu o crescimento do culto sherlockiano148.   

A série foi produzida por Michael Cox e escrita pelo experiente roteirista britânico John 

Hawkesworth149. Com uma determinação em acertar (em termos de fidelidade), o produtor 

elaborou um manual de referência para toda a equipe, de maquiadores a cenógrafos, que 

trabalhava na série: “Comecei com o objetivo de fazer uma série que fosse o mais fiel possível 

às histórias originais” (Michael Cox in: MCCAW, 2011, p. 23, tradução nossa150). O produtor 

ficou bastante satisfeito com sua equipe e a dedicação de todos para se manterem fiéis ao texto 

doyliano: 

Tínhamos uma equipe de design maravilhosa que recriou o 221-B Baker Street 
por dentro e por fora com devoção absoluta. Produzimos um documento de 
70 páginas sobre o 221-B e tudo o que havia nele, com mais de mil registros. 
Eles também fizeram um investimento similar nos registros reais do período. 
E se você quer saber quais escritórios e restaurantes foram encontrados em 
Baker Street, em 1890, veja nosso set externo. (Michael Cox em REDMOND, 
1993, p. 176, tradução nossa151). 
 

McCaw (2011) comenta que a busca pela autenticidade foi apoiada pelo ator Brett, que assumiu 

um compromisso com as histórias de Doyle na sua tentativa de incorporar o grande detetive. 

Segundo depoimentos, o protagonista carregava o livro das histórias de Holmes o tempo todo 

no set, e caso o diretor ou roteiristas se afastassem das histórias, ele questionava o motivo 

(MCCAW, 2011). Chegou ao ponto de brigar com roteiristas e diretores (especialmente na era 

pós-Hawkesworth), dizendo que eles não tinham o menor respeito às histórias originais. Para 

                                                 
148 Até então, a terminologia Sherlockian e Holmesian servia para distinguir os fãs norte-americanos dos fãs 
britânicos, respectivamente. 
149 Antes de escrever o roteiro dos episódios da série, John Hawkesworth desenvolveu o roteiro de diversas séries 
e minisséries televisivas, entre elas a série de 50 minutos sobre o criador de Holmes, Sir Arthur Conan Doyle 
(1967, BBC), o que demonstra não apenas a experiência em escrever roteiros, mas também, especificamente, 
interesse e dedicação a Doyle e Holmes. 
150 Trecho original: “I started out with the aim of making a series which was as faithful as possible to the original 
stories” (Michael Cox em MCCAW, 2011, p. 23). 
151 Trecho original: “We had a wonderful design team who re-created 221-B Baker Street inside and out with 
absolute devotion. We produced a 70 page document on 221-B and all that went in it, with over a thousand entries. 
They also made a similar attack on the factual records of the period. If you want to know what offices and 
restaurants were found in Baker Street in 1890, look at our exterior set” (Michael Cox em REDMOND, 1993, p. 
176). 
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resolver esse problema, os novos roteiristas receberam “todas as mesmas regras básicas sobre 

estrutura e caracterização” (Michael Cox em MCCAW, 2011, p. 23, tradução nossa152). 

 
Figura 17 – Jeremy Brett como Sherlock Holmes 

Fonte:  Sherlock Holmes on Screen (2011, p. 25) 
 

Redmond (1993) acrescenta que Brett alcançou grande aceitação, pois fãs e críticos 

consideraram a aparência física do ator muito semelhantes à descrita por Watson (e ilustrada 

por Sidney Paget – ver Figura 08 e Figura 17). A performance de Brett também sugeria uma 

inteligência real, como Cushing e até mesmo Rathbone. No entanto, o diferencial de Brett 

estava em trazer a sensibilidade melancólica tão presente no Holmes de Doyle (LEITCH, 2007), 

característica que tornou essa atuação tão memorável e tão próxima ao personagem canônico. 

No território norte-americano, as adaptações modernizavam Sherlock Holmes desde os anos 

1940. Antes de Elementary, a CBS exibiu dois filmes protagonizados por Sherlock Holmes nos 

Estados Unidos e no período contemporâneo. Em janeiro de 1987 estreou o filme detetivesco 

The return of Sherlock Holmes (CBS, 1987) (Figura 18), em que somos apresentados a uma das 

descendentes de John Watson, a detetive particular Jane Watson. Ela encontra uma cápsula 

                                                 
152 Trecho original: “the same ground rules about structure and characterisation” (Michael Cox em MCCAW, 
2011, p. 23). 
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criogênica onde Sherlock Holmes era mantido congelado. Essa é a primeira tentativa da CBS 

de descongelar Holmes no presente e associá-lo a uma parceira do sexo feminino153. 

 
Figura 18 – Sherlock Holmes e Jane Watson  
Fonte: The return of Sherlock Holmes – IMDB 

 

A segunda tentativa ocorreu na década de 1990, com a estreia da comédia Baker Street: 

Sherlock Holmes returns (CBS, 1994). A médica Amy Wilmslow, que vive em Baker Street na 

cidade de San Francisco, ao visitar a residência de sua paciente, Mrs. Hudson, encontra por 

mero acaso (em uma câmara secreta) o corpo congelado de Holmes. Na trama, Holmes enfrenta 

os descendentes de Moriarty. 

A evidente diferença das permissões para os ingleses e para os norte-americanos nos leva a 

ponderar se o desejo por uma fidelidade rigorosa e extrema está enraizado no modo de produzir 

e consumir Sherlock Holmes no território britânico. Desde o início das adaptações em território 

norte-americano (Gillette no teatro, séries de filmes da Universal, Sherlock Holmes da NBC e 

CBS), com menos exigências e pressões, as produções dos personagens de Doyle, naquele país, 

eram mais livres de amarras e, portanto, mais dispostas a experimentações.  

                                                 
153 Na década de 1970, a Universal produziu dois filmes contemporâneos com a personagem de Watson do sexo 
feminino. O filme, They Might Be Giants (1971), traz um juiz internado numa cliníca psiquiatra em Nova Iorque 
que acredita ser Sherlock Holmes; sua médica, Mildred Watson, decide acompanhá-lo pelas ruas da cidade 
resolvendo mistérios. O filme televisivo, The Return of the World’s Greatest Detective (NBC, 1976), tem premissa 
semelhante, um policial de Los Angeles sofre um acidente e acorda acreditando ser Sherlock Holmes. Uma 
psiquiatra, Joan Watson, é designada para acompanhá-lo nas investigações de crimes. 
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Adaptações mais recentes têm tentado se aproximar mais das histórias originais, como a 

franquia Sherlock Holmes (2009 e 2011, Warner Bros) de Guy Ritchie e o filme Mr. Holmes 

(2015, Miramax; BBC Films) de Bill Condon. Para Porter (2014, 2016), as adaptações que 

tentam recriar o cânone devem se preocupar em como apresentar esse Holmes canônico e como 

criar um apelo para uma audiência do século XXI. Os adaptadores moldam um ou mais aspectos 

da personalidade do detetive, na forma como imaginam ou desejam que Holmes seja. Essas 

duas produções, de uma forma ou de outra, enfatizam a mente brilhante do detetive. Na franquia 

de Guy Ritchie é ilustrada com o holmesvision (PORTER, 2016), em Mr. Holmes as memórias 

do detetive são retratadas com o uso de flashbacks. No primeiro, o holmesvision prevê 

acontecimentos futuros, ao passo que no segundo nos é apresentada a hipótese de como seria o 

grande detetive sem sua mente incrível154.  

A superprodução hollywoodiana Sherlock Holmes (Warner Bros, 2009) traz no elenco o ator 

Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes e Jude Law como Watson (Figura 19). Nela, Holmes 

foi transformado em um herói de ação, tendo este elemento muito mais presença no filme do 

que a solução de enigmas.  

  
Figura 19 – Robert Downey Jr. e Jude Law como Sherlock Holmes e John Watson 

Fonte: Sherlock Holmes – IMDB 
 

De acordo com o diretor, o projeto tenta justificar essa inovação como uma recuperação de 

elementos essenciais da obra de Doyle. Nesta produção há muitas sequências de ação bastante 

intensas, que outrora não foram adaptadas em filmes (Guy Ritchie em CARNEVALE, 2009). 

                                                 
154 O ator Ian McKellen representa um Sherlock Holmes mais velho, aposentado, vivendo em Sussex, sem seu fiel 
amigo Watson.  
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Assim, apesar de muita ação, o Holmes de Downey perde alguns dos elementos que simbolizam 

o detetive (como o deerstalker), e o diretor defende sua decisão: 

Lionel [Wigram, produtor e roteirista] e eu decidimos desde cedo que, se 
íamos fazer isso, teríamos que tirar o pó de Sherlock Holmes e criar o que 
pensávamos ser, até certo ponto, uma autêntica versão de Sherlock Holmes de 
Conan Doyle que não estivesse contaminada com os símbolos anteriores. 
(Guy Ritchie em CARNEVALE, 2009, tradução nossa155). 
 

Sabemos que o Sherlock Holmes de Doyle não era a figura mais simpática do mundo – em 

alguns casos identificamos evidências de arrogância e impaciência –, mas ele era brilhante, 

tinha apreço e respeito por seu amigo Watson, e, de certo modo, admiração pelo médico. 

Aparentemente o Holmes de Downey e Ritchie adotou todas as características negativas, 

aquelas que Watson mediou e tentou esconder dos leitores, elevando-as a um novo patamar, 

com isso, perdemos muito do brilhantismo das deduções, temos mais da insensibilidade e 

arrogância do processo dedutivo. Em especial na cena em que ele faz suposições sobre a noiva 

de Watson, Mary Morsten, nada condizentes com o Holmes de Doyle, cavalheiro com as 

mulheres156.  

Já o holmesvision propõe mostrar ao espectador o que Holmes está pensando no momento em 

que planeja seus próximos passos e movimentos, enquanto o detetive pondera as causas e prevê 

os efeitos de cada passo. Essa cena é apresentada em câmera lenta, acompanhando uma 

narração (o pensamento do personagem) descrevendo as etapas, calculando as possibilidades; 

em seguida, vemos exatamente a mesma cena em velocidade acelerada. Porter (2016) sugere 

que o holmesvision foi desenvolvido para atrair e entreter a audiência, sendo diferente de todas 

as adaptações anteriores, pois esse Holmes pode ‘prever’ o futuro. Esse poder estaria associado 

ao conhecimento enciclopédico do personagem. É importante relembrar, como vimos no 

capítulo anterior, Sherlock Holmes das histórias de Doyle defendia a análise retroativa, para ele 

o mais importante no ofício do detetive seria a capacidade de, a partir de um resultado, 

desvendar a história anterior. 

                                                 
155 Trecho original: “Lionel and I made a decision early on that if we were going to do this we’d have to dust off 
Sherlock Holmes and create what we thought to be, to some degree, an authentic Conan Doyle version of Sherlock 
Holmes that wasn’t contaminated with previous symbols” (Guy Ritchie em CARNEVALE, 2009).  
156 “[...] era de notável gentileza e cortesia ao tratar com mulheres. Tinha antipatia e desconfiança delas, mas era 
um adversário cavalheiresco” (“O detetive moribundo”, 2011, p. 126-127).  

Em outro momento, Holmes afirma: “Já vi coisas demais para não saber que a impressão de uma mulher pode 
ser mais valiosa que a conclusão de um raciocínio analítico” (“O homem da boca torta”, 2010, p. 257). 
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O Watson dessa franquia é uma figura também destoante do cânone. O primeiro ponto a se 

notar é sua altura – ele é mais alto que Holmes. O segundo é a impaciência. O Watson de Law 

e Ritchie não demonstra a admiração tão característica do Watson literário – pelo contrário, ele 

está sempre irritado com a imprevisibilidade do detetive, insatisfeito por ser deixado de lado 

nas investigações e por Holmes não compartilhar as informações e suas deduções. Apesar disso, 

ele continua fiel ao amigo, seguindo-o e ajudando-o.  

Depois desse passeio pela história das apropriações e adaptações de Sherlock Holmes e John 

Watson, concordamos que “destaca-se nessa cronologia de adaptação a ampla gama de usos a 

que os cineastas puseram Holmes, e o grau de licença artística tomada em relação aos 

parâmetros das histórias de Conan Doyle” (MCCAW, 2011, p. 20, tradução nossa157). McCaw 

(2011) afirma que nas últimas décadas houve uma sucessão de atores que representaram um 

tipo-Holmes nos filmes e na televisão, cuja marca dominante está mais em direção ao pastiche 

do que a uma interpretação consciente e literal de Doyle. 

É evidente que a enorme popularidade de Sherlock Holmes transformou o personagem em uma 

franquia. Existe um amplo e diverso mercado para os fãs, sociedades de fãs (os bakersbabies, 

os sherlockians, os holmesians, os irregulars) e consumidores, oferecendendo diversos 

produtos e experiências, incluindo um grande número de atrações turísticas (como museus e 

bares), que usam o nome e a imagem do grande detetive. Trata-se, provavelmente, do 

personagem da literatura mais adaptado no mundo todo (REDMOND, 1993; MCCAW, 2011; 

2013; PORTER, 2012). 

Nesses produtos, as decisões criativas levam em conta expectativas de seu público e expectativa 

dos fãs dos personagens, além de questões orçamentárias, de mudança de estúdio, de roteiristas 

e produtores, e, acima de tudo, escolhas dos autores (roteiristas, diretores, produtores 

executivos, atores), tendo como base, entre outras questões, sua relação pessoal com as 

adaptações anteriores e com as histórias originais de Doyle. 

 

 
 

                                                 
157 Trecho original: “stands out in this chronology of adaptation is the wide range of uses to which filmmakers 
have put Holmes, and the degree of artistic license taken in departing from the parameters of the Conan Doyle 
stories” (MCCAW, 2011, p. 20). 
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"Como todas as outras artes, a Ciência da Dedução e Análise é tal que só pode ser adquirida  

mediante longo e paciente estudo, e a vida não é longa o bastante para permitir 

 a um mortal atingir nela a máxima perfeição possível"  

(Sherlock Holmes em "Um estudo em Vermelho"). 

 

Capítulo 4: Um estudo em Estilo 

 

A investigação de seriados populares demanda uma discussão a respeito dos mecanismos de 

abordagem e apreciação de obras, advinda da necessidade de encontrar modos de análise 

(CAWELTI, 1972; NEWCOMB, 2005) que sejam aplicáveis na grande quantidade e 

diversidade de material em termos de episódios e temporadas (VALLE, 2014). Reconhecendo 

essa complexidade, estudiosos têm tentado encontrar caminhos possíveis para abordar e 

analisar esse produto televisivo (CALABRESE, 1999; HAMMOND, 2005; ALLRATH; 

GYMNICH; SURKAMP; 2005; MADZON, 2005; TOUS, 2010; BUTLER, 2010; 

ESQUENAZI, 2011; JACOBS; PEACOCK, 2013; BIGNELL, 2014; SOUZA; PICADO, 

2018). Em relação ao campo de estudos de séries televisivas, Ludmila Carvalho comenta que:  

Embora esteja em crescimento, esse campo ainda carece de procedimentos 
metodológicos específicos capazes de dar conta da análise em profundidade 
de produtos seriados, seja por seu caráter em aberto, nos casos de séries que 
ainda estão sendo exibidas, seja por sua natureza amplamente coletiva e 
colaborativa, seja pela simples quantidade de material disponível numa série 
de longa duração, entre outras particularidades. (CARVALHO, 2018, p. 624-
625). 
 

Apesar de compartilhar muitas semelhanças com a indústria de filmes, a indústria televisiva 

tem características bastante específicas que diferem e afastam-na da indústria cinematográfica. 

Por exemplo, a produção de filmes de longa-metragem de grande orçamento envolve uma 

agenda de produção mais lenta, adequação ao mercado e cautela gerencial (CALDWELL, 

2005). A produção é também diferente pois os responsáveis pela criação, desenvolvimento e 

produção de seriados televisivos precisam responder diariamente pelo sucesso ou pelo fracasso 

das obras (CALDWELL, 2005), que promove a dilatação de quantidade de temporadas ou o 

cancelamento imediato do produto. Deste modo, a simples utilização das ferramentas teórico-

metodológicas de análise proveniente do campo de estudos do cinema significaria reduzir as 

possibilidades de investigação, pois todo esse aporte é, de certa forma, limitado para a 
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verificação das especificidades do meio televisão e complexidade do produto seriado 

(CARVALHO, 2018).  

Tais dificuldades nos deixam com a problemática de como investigar nossos objetos (Sherlock 

e Elementary) e suas relações com as decisões de como adaptar o texto de Doyle, com as 

convenções imagéticas associadas aos personagens, com as convenções de seriados 

investigativos e com as diretrizes específicas dos canais. Alguns estudos em televisão têm 

utilizado o estilo como chave-analítica, como ponto de partida para estudar a complexidade e 

especificidade das séries (BUTLER, 2010, 2012; COOKE, 2013; JACOBS; PEACOCK, 2013; 

BIGNELL, 2014). Compartilhando dessa perspectiva, Carvalho (2018) defende que:  

[…] a ideia de estilo pode nos assegurar, na pior das hipóteses, uma porta de 
entrada para a análise rigorosa e sistemática da composição de obras seriadas 
e, na melhor das hipóteses, meios de considerar as relações complexas entre 
questões como as intenções, inclinações e grau de autonomia dos criadores no 
campo da produção […]. (CARVALHO, 2018, p. 625). 
 

Nesta pesquisa acreditamos que o estilo pode funcionar como ferramenta analítica viável para 

compreender o diálogo que se estabelece entre as apropriações da versão literária das histórias 

de Doyle, das conveções do imaginário vinculado aos personagens, e convenções das narrativas 

seriadas televisivas, por dois sistemas de produção distintos. Especialmente quando nos 

aproximamos do campo da história da arte em busca de ferramentas que se afastam de questões 

valorativas, que são tão comuns nos estudos dos produtos audiovisuais158 (CARVALHO, 

2018).  

Ao considerar a evolução dos estilos em diferentes épocas, os estudiosos da história da arte 

trouxeram contribuições relevantes para a construção de um aporte metodológico de análise, 

como uma forma de aproximação das obras (SOUZA; PICADO, 2018). Pois a história da arte 

“oferta um arsenal analítico capaz de instigar, inclusive, o exame de fenômenos culturais e 

                                                 
158 Por muito tempo, estudiosos tiveram que defender o estudo de televisão. A TV era considerada um subproduto 
menor e indigno, que não valia o esforço analítico (MACHADO, 2000; THOMPSON, 2003; MADZON, 2005). 
Caldwell comenta que a “televisão, para muitos acadêmicos [...] representa o mundo comercial e de fácil 
entretenimento” (CALDWELL, 2003, p. 132, tradução nossa).  

Nesses estudos apontavam as características audiovisuais dos produtos televisivos, pois existia a necessidade de 
posicionar a televisão e seus programas como produtos válidos. Ver, por exemplo, a introdução de Cardwell e 
Peacock (2006) “Good Television?” e o artigo de Caldwell (2005) “Welcome to the Viral Future of Cinema 
(Television)”. 

Trecho original: “Television, to many academics [...] represents the world of commerce and easy entertainment” 
(CALDWELL, 2003, p. 132).  
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artísticos para os quais nos faltam informações colaterais acerca de suas circunstâncias 

específicas de origem” (SOUZA; PICADO, 2018, p. 63-4). 

Acreditamos que as indicações do campo de estudos da história da arte proporcionam caminhos 

viáveis de aproximação e abordagem das obras e dos artistas. Aqui consideramos que o estilo 

se relaciona com tradições, convenções, modos de fazer, mas significa de fato a especificidade 

do fazer de cada artista (GOMBRICH, 1990).  

Na busca do ‘como’ realizar a análise, encontramos em Michael Baxandall (2006) uma 

possibilidade de método que parte da própria obra para tentar compreender as condições 

(técnicas, culturais, pessoais) da criação, por meio da reconstrução e construção de explicações 

históricas possíveis. Para Heliana Salgueiro (2005) o método explicitado por Baxandall: 

busca vincular os objetivos de um indivíduo com os de sua cultura, as relações 
dele com seus pares, as condições de possibilidades técnicas religiosas, 
políticas, cientificas, literárias e filosóficas que, interagindo em diferentes 
níveis, dão tal forma e não outra a uma obra. (SALGUEIRO, 2005, p. 22). 
 

Observa-se em Baxandall o cuidado metodológico em descrever e estudar os objetos, evitando 

as comuns descrições de forma e o característico trabalho de inventário (SALGUEIRO, 2005), 

pois o historiador foca na condição histórica dos objetos e de seus criadores. E com isso, a obra 

torna-se o ponto de partida para a investigação, dela desprendem-se os questionamentos para 

compreender o contexto, a técnica, as convenções, as intenções, os objetivos, os efeitos, a 

encomenda, os sistemas de consagração e o mercado (SALGUEIRO, 2005; BAXANDALL, 

2006). No sentido de compor um trabalho de descrição e interpretação sobre as causas e 

intenções (BAXANDALL, 2006). 

Nessa perspectiva de causa e intenção, Baxandall (2006) compreende que toda obra tem um 

propósito (uma qualidade intencional), essa intencionalidade caracteriza tanto o objeto criado 

como o agente criador. A abordagem de Baxandall (2006) se pauta na defesa de Gombrich 

(2013) de que cada característica de uma obra é o resultado de uma decisão do artista e que as 

obras são realizadas para uma ocasião definida e um propósito determinado, que estavam na 

mente do artista quando ele realizou a obra. Isso explicita a relação entre o objeto e suas 

circunstâncias de criação como “instituições ou condutas que levaram a determinada 

predisposição, que pode ser consciente ou não no processo de produção” (BAXANDALL, 

2006, p. 107), como uma segunda natureza (GOMBRICH, 2012a).  
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Então, para tentar alcançar a intenção precisamos considerar o objeto e as condições em este 

que foi produzido159 (BAXANDALL, 2006). Assim como Pareyson (1993) e Gombrich (1990, 

2012b), Baxandall (2006) também situa o autor da obra como um ser social inserido em 

situações culturais particulares, com demandas e exigências específicas, com um arsenal 

técnico e tecnológico disponível. Numa concepção que amplia a proposta de Gombrich (2013), 

Baxandall convoca a história da criação das obras ao estudar os autores e suas obras como 

agentes e objetos sociais inseridos em sistemas específicos de referências culturais; 

identificando as convenções inscritas na obra que eram conhecidas e reconhecidas pelo artista 

e por seu público.  

Concordamos com Salgueiro (2005) que em Baxandall (2006) encontramos um arcabouço 

metodológico de análise das obras. Pois em “Padrões de Intenção” (2006) o historiador traz um 

percurso que auxilia a entender a relação entre obra, artista e contexto, ao considerar o encargo, 

a encomenda, as diretrizes e as intenções. E em específico para esta tese, encontramos três casos 

analisados pelo historiador que dialogam com as especificidades e os problemas dos nossos 

objetos de pesquisa: (1) os pressupostos metodológicos para analisar uma obra concluída; (2) a 

questão da influência entre artistas e obras160; e (3) a questão das diferenças culturais161. 

No primeiro ponto, Baxandall (2006) explicita como podemos, a partir de uma obra finalizada, 

tecer uma análise que compreenda as intenções do autor. Nessa perspectiva, interessa o 

resultado das ações162, que é a obra acabada, partindo dela para inferir quais ações humanas e 

instrumentos utilizados que fizeram o quadro (a obra) do jeito que ele é:  

Por ora, limito-me a afirmar o seguinte: o pintor ou o autor de um artefato 
histórico qualquer se defronta com um problema cuja solução concreta e 
acabada é o objeto que ele nos apresenta. A fim de compreendê-lo, tentamos 
reconstruir ao mesmo tempo o problema específico que o autor queria resolver 
e as circunstâncias específicas que o levaram a produzir o objeto tal como é. 
(BAXANDALL, 2006, p. 48) 

                                                 
159 Baxandall explica que em alguns casos a tentativa de compreender a intenção se torna uma atividade de elaborar 
hipóteses, “uma construção mental que descreve a relação de um quadro com seu contexto” (2006, p. 81) e “[s]e 
não é possível reconstruir um processo, podemos formulá-lo como hipótese” (2006, p. 107). 
160 Esse ponto pode ajudar a compreender a relação entre Poe e Doyle, no sentido de inspiração, imitação, 
convenções, construção de uma tradição e imitação/fidelidade.  
161 Esse ponto é relevante em nosso estudo de caso em que culturas e sistemas de produção diferentes se apropriam 
de uma mesma fonte de textos.  
162 Não podemos deixar de considerar que a proposta de Baxandall é semelhante ao trabalho de um detetive; a 
análise retroativa que a partir de um resultado (o crime / a obra) o detetive (o analista) tenta desvendar a história 
anterior. 
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Nessa abordagem, se a obra final é o resultado encontrado pelo artista para a solução de um 

problema163, então o papel do analista é o de compreender qual foi o problema enfrentado pelo 

artista no processo de criação do objeto. Para entender o problema, o estudioso sugere o 

“triângulo de reconstituição” (BAXANDALL, 2006, p. 69), por meio do qual se tentaria 

alcançar a “reflexão do autor e as razões que o levaram a fazer uma escolha individual entre os 

recursos que a sociedade lhe ofereceu para cumprir sua tarefa” (BAXANDALL, 2006, p. 69)164. 

Isto significa que as escolhas individuais dialogam com as circunstâncias socio-culturais do 

agente-criador.   

Nessa perspectiva, o agente está inserido em um contexto específico onde lida com outros 

artistas, críticos e mercado. E a relação entre essas instâncias pode ser compreendida como um 

sistema de permuta ou troca. Adotando a palavra troc para explicar as relações complexas de 

permuta de bens simbólicos, Baxandall (2006) considera que a dimensão contextual pode 

construir relações entre os diferentes agentes, determinando e criando demandas, como também 

limitando e fornecendo ferramentas, dentro desse espaço/contexto o artista pode realizar 

escolhas individuais delimitadas. E essas escolhas dialogam novamente com todo o contexto, 

traçando outras demandas, redefinindo as ferramentas, incidindo nas possibilidades de escolhas 

dos outros artistas dessa dimensão contextual, no sentido de permutas (troc) continuadas. 

Essa perspectiva se vincula ao nosso segundo ponto de interesse, a questão da influência entre 

obras e artistas. Baxandall se posiciona contra o uso do termo “influência” na crítica de arte, 

pois a palavra carrega em si “o sentido da relação, isto é, quem age e quem sofre a ação de 

influência” (BAXANDALL, 2006, p. 101), tornando a relação em uma única direção. Por 

exemplo, dizer que Edgar Allan Poe influenciou Arthur Conan Doyle, significaria dizer que 

Doyle não participou ativamente da ação, que ele não teve escolha a não ser sofrer a influência 

de Poe. Contudo, quando reposicionamos os agentes e papeis, colocando Doyle como sujeito 

da ação, podemos dizer que o autor assimilou a fórmula de Poe e criou sua própria obra à sua 

                                                 
163 Baxandall teve como premissa “a ideia de que é possível explicar objetos históricos considerando-os como 
soluções a problemas que aparecem em determinadas situações, tentando reconstruir uma relação lógica entre 
esses três termos” (2006, p. 72).  
164 Baxandall confessa que a atividade do analista é limitada, devemos ter consciência de que não conseguimos 
alcançar com exatidão os pensamentos, as dúvidas e questionamentos do agente criador. Na verdade, a atividade 
do analista é a de traçar relações: “tratamos das relações entre um problema e sua solução, da relação entre o 
problema e a solução com o contexto que os cerca, da relação entre nossa interpretação e a descrição de um quadro, 
da relação entre uma descrição e um quadro” (BAXANDALL, 2006, p. 48). E pondera que também devem ser 
relacionais as análises dos discursos dos autores, comparando as falas dos artistas às condições em que a obra foi 
produzida, e, se necessário, devemos pontuar, realizar ajustes e até mesmo descartar falas do autor que pareçam 
destoantes do contexto e condições da produção.   
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maneira. Desse modo a dinâmica da relação é alterada, e por conta disso surgem novos termos 

como: se inspirou em, deu continuidade ao trabalho de, assimilou a fórmula de, e recriou o 

proposto por (BAXANDALL, 2006). Porque se o segundo agente recorreu ao trabalho do 

primeiro, houve motivos que o levaram a fazê-lo, foi uma escolha intencional dentre uma série 

de opções e recursos disponíveis naquele contexto específico.  

Disso desponta-se a terceira questão: “[...] até onde poderemos penetrar na estrutura das 

intenções de pintores que viveram em culturas ou períodos históricos distantes do nosso”? 

(BAXANDALL, 2006, p. 157). O historiador explica que as obras são apreciadas e 

compreendidas de formas diferentes por pessoas de culturas e épocas diferentes. Mesmo que 

seja em um mesmo período, a própria profissão dos indivíduos fornece estruturas e ferramentas 

específicas para analisar e categorizar os objetos (BAXANDALL, 2006). Além disso, cada 

cultura proporciona capacidades, experiências, estruturas conceituais diferentes, o que 

Baxandall – e outros historiadores como Gombrich (1990, 2005, 2013) – defende é que 

devemos considerar o contexto sócio-histórico da obra e do artista, tentando absorver as 

nuances e especificidades, decodificando os padrões e normas com olhar crítico, relembrando 

que as inferências não são aleatórias, elas têm um ponto de partida que é a obra de arte 

(BAXANDALL, 2006). 

Isso significa dizer que, assim como o tempo e o lugar influenciam os modos de produzir e 

apreciar a obra, também o olhar do observador/analista está vinculado à sua história pessoal e 

seu contexto histórico-social (BAXADALL, 2006; GOMBRICH, 2013). E o esforço do analista 

em relação ao objeto deve ser o de desvencilhar das ideias preconcebidas, das pré-avaliações e 

do gosto (GOMBRICH, 2013), para apreender as nuances e pistas reveladoras sobre a obra que 

estão na forma como ela foi produzida (BAXADALL, 2006; GOMBRICH, 2013).  

Por meio de pistas identificadas nas obras podemos entender o modo como aquele ator social, 

considerado o autor do objeto, adotou determinadas técnicas e convenções. Pesquisas sobre o 

contexto, o mercado e a recepção podem ajudar a identificar as pistas que levaram aquele agente 

a tomar aquela decisão. As marcas específicas, o modo de fazer, o material e técnicas 

disponíveis são traços que demarcam a obra e configuram a singularidade que buscamos: o 

estilo. E neste momento, faz-se necessário compreender as particularidades da abordagem do 

estilo nos estudos de produtos audiovisuais, em busca das ferramentas para investigar as 

singularidades e recorrências nos produtos audiovisuais seriados.  
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4.1. Estilo no audiovisual  

Neste tópico abordamos o que entendemos por estilo audiovisual, apresentando-o como nossa 

ferramenta de análise. Concordamos com Bordwell (2013) que a aparência dos filmes (e séries) 

tem uma história, e essa história pede análise e explicação. Nos seriados televisivos (e em outras 

obras audiovisuais), podemos reconhecer as obras por marcas específicas, por exemplo, marcas 

nos modos de produzir, nos recursos visuais, nos recursos de áudio, no modo de narrar a 

história, nas tecnologias e nas técnicas empregadas. O conjunto de opções na produção 

audiovisual engloba enquadramento, encenação, iluminação, música, montagem, fotografia, 

atuação, figurino, e cada um desses elementos traz inúmeras opções para a composição de um 

plano, uma cena, uma sequência. As escolhas de como utilizar e combinar esses elementos são 

baseadas em objetivos e nos efeitos distintos que se almejam alcançar, associados ao 

conhecimento específico dos profissionais, aparato técnico e orçamento disponível, bem como 

regras e demandas estabelecidas pela indústria/instituições.  

O modo peculiar de produção das séries televisivas em que cada episódio é escrito/dirigido por 

indivíduos diferentes promove a necessidade da equipe de produção de seguir um modelo para 

manter a identidade da série e “[e]ste modelo constitui a fórmula da série (por vezes os 

profissionais chamam-lhe a bíblia)” (ESQUENAZI, 2011, p. 82). Então, as diversas mãos que 

criam os episódios de uma série devem seguir diretrizes específicas, uma forma de orientação 

da produção que delimita o trabalho de toda equipe de produção (dos roteiristas aos técnicos de 

pós-produção). 

Aqui, partilhamos da perspectiva de que o estilo está vinculado à narrativa, auxiliando na 

dinâmica da história, colaborando para a forma audiovisual de caracterização do episódio e da 

série (BIGNELL, 2014). Por isso, ainda que ocorra mudanças no modo de produção, mantém-

se constante o papel central e fundamental da narrativa, e assim, “cada show, se for feito 

corretamente, será sempre visualmente intrigante e satisfatório. A produção audiovisual está 

mudando, mas ela nunca substituirá a narrativa. O que eu acho animador é o que sempre vai 

importar é a história e a execução da história” (Ann Donahue, produtora e roteirista de CSI 

Miami em DOUGLAS, 2011, p. 148, tradução nossa165). 

                                                 
165 Trecho original: “Each show, if it's done right, is always going to be visually intriguing and ultimately 
satisfying. The filmmaking is changing, but filmmaking will never replace storytelling. What I find heartening is 
what's always going to matter is the story and the execution of the story” (Ann Donahue em DOUGLAS, 2011, p. 
148). 
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Partindo dessa perspectiva, antes de seguirmos na discussão do estilo como ferramenta 

analítica, precisamos esboçar algumas particularidades da narrativa seriada de televisão166. 

Enfatizamos que para a nossa análise dos episódios, mais do que compreender todos os 

elementos fundamentais de se contar uma história, é relevante explanar dois pontos do estudo 

das narrativas: o modo como os eventos são apresentados e os tipos de eventos. Também se faz 

necessário realizar ajustes ponderando a especificidade do produto seriado quando nos 

aproximamos do campo da narratologia para compreender essa narrativa complexa 

(ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005), que tem, por exemplo, a tendência em adiar o 

final da história e a utilização de arcos longos e curtos que auxiliam no desenvolvimento dos 

personagens167.  

O primeiro ponto é o modo como os eventos são apresentados, que ocorrerem em três 

dimensões: o tempo, a focalização e a caracterização. Na dimensão temporal compreendemos 

a direção temporal dos acontecimentos (flashback e flashforward), a ordem dos eventos na 

narrativa e a organização dos eventos em uma ordem linear cronológica. A dimensão do foco 

está relacionada ao ponto de vista que o leitor/espectador tem acesso, sendo três: interno, 

externo e espectatorial. A terceira dimensão trata de como os traços e características dos 

personagens são apresentados, podendo ocorrer de duas formas: direta e indireta168 (HERMAN; 

VERVAECK, 2005). 

A respeito do segundo ponto, os tipos de eventos, Barthes (1976) sugere que, considerando o 

papel específico desempenhado na história, dividem-se em funções (cardinais e catalisadoras) 

e índices (informativos e puros). As funções cardinais envolvem riscos, escolhas e 

possibilidades; e as funções catalisadoras continuam a ação iniciada na cardinal (BARTHES, 

                                                 
166 Precisamos pontuar que discutir as particularidades da serialidade televisiva não é objetivo de nossa 
investigação. Esse feito foi realizado por alguns estudiosos (CALABRESE, 1999; ALLRATH; GYMNICH; 
SURKAMP, 2005; NDALIANIS, 2005; TOUS, 2010; ESQUENAZI, 2011). 
167 A longa duração das séries influencia na forma de lidar com a narrativa dos personagens, pois permite 
possibilidades de aprofundamento e evolução dos personagens, por meio de novos conflitos ou de retomada de 
questões que apareceram em episódios e temporadas anteriores, mediante a utilização de arcos longos e curtos, 
bem diferente da limitação de duas horas circunscrita pelo cinema (THOMPSON, 2003; HAMMOND, 2005; 
DOUGLAS, 2011).  

Apesar da diversidade e complexidade de produtos e personagens no audiovisual, Robert Mckee (2006) e Douglas 
(2011) apontam que os conflitos dos personagens são recorrentes e comuns, a diferença aparece no modo como 
são abordados por cada produto e gênero. Os personagens lidam com conflitos internos e externos que perpassam 
em essência temas recorrentes, como a luta do bem contra o mal e relacionamentos interpessoais (CALABRESE, 
1999; MCKEE, 2006; VALLE, 2014). 
168 A caracterização direta normalmente utiliza as falas dos personagens para indicar os traços, fazendo uso de 
adjetivos. Na definição indireta as informações devem ser interpretadas, pois estas são mostradas no ambiente em 
que o personagem vive e trabalha, como nas suas roupas e seus hábitos (RIMMON-KENAN, 2005). 
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1976; HERMAN; VERVAECK, 2005). Já os índices são elementos que auxiliam a 

compreensão da história, sendo (a) informativos, ao fornecer pistas para indicar o tempo e o 

espaço; e (b) puros, quando as pistas devem ser traduzidas e interpretadas (BARTHES, 1976).  

Para Umberto Eco, uma série “diz respeito, íntima e exclusivamente, a estrutura narrativa” 

(ECO, 1989, p. 123), trazendo a cada episódio uma situação estabelecida com personagens 

principais fixos e personagens secundários que são esquecidos nos episódios seguintes “para 

dar a impressão de que a história seguinte é diferente da história anterior” (ECO, 1989, p. 123), 

como por exemplo o suspeito do caso do dia em uma série procedural de investigação criminal. 

Estrutura advinda e devida à uma grade de programação que necessitava preencher seu amplo 

espaço com produtos diversos (MACHADO, 2000).  

A configuração televisiva com uma grade de programação – que segmenta e delimita – 

consolida a necessidade de utilização de produtos formulaicos (VALLE, 2014). Concordamos 

que série televisiva é um produto que se vincula à ideia de fórmula (THOMPSON, 2003; 

ESQUENAZI, 2011; VALLE, 2014; SANTOS, 2017), também no sentido de estrutura 

delimitadora de Cawelti (1972, 1976). Pois os dramas seriados devem ter aproximadamente 

sessenta minutos sendo que cerca de quinze minutos são de anúncios publicitários (ALLRATH; 

GYMNICH; SURKAMP; 2005) e isso incide no modo como os roteiros são elaborados com a 

divisão em cinco ou seis atos para mesclar com os intervalos comerciais. Para que o espectador 

não perca o interesse, Douglas (2011) explica que os atos devem ser estruturados com a inclusão 

de pequenos ganchos ao final de cada um. Para Thompson (2003), a divisão em atos fornece à 

série um senso de progressão e continuidade, e os pontos de virada (os pequenos ganchos) 

trazem mais variedade à estrutura formulaica.  

Com a mesma perspectiva dos estudiosos em fórmula e história da arte – como Pareyson (1988), 

Cawelti (1976) e Gombrich (1990) –, Douglas (2011) defende que seguir a fórmula de 

fragmentação (em atos com duração pré-determinada) não prejudica o processo criativo do 

roteiro, mas dentro dos limites dessa estrutura o roteirista tem liberdade para criar. E a partir do 

roteiro, toda a equipe de produção realiza escolhas (de imagem, movimento e som) sobre a 

forma como vão contar aquela história. Pois “por mais que o espectador possa ser envolvido 

pelo enredo ou gênero, assunto ou implicação temática, a textura da experiência fílmica 

depende centralmente das imagens em movimento e do som que as acompanha” (BORDWELL, 

2013, p. 21). As escolhas imagéticas e sonoras para apresentar os personagens e contar histórias 
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geram efeitos e expectativas, além de delimitar características definidoras de caráter e 

personalidade desses detetives. E isso pode ser feito de inúmeras maneiras diferentes. 

David Bordwell considera que o estilo “é um uso sistemático e significativo de técnicas da 

mídia cinema em um filme”, ou seja, usos específicos de técnicas de um meio em um produto, 

e “estilo, minimamente, é a textura das imagens e dos sons do filme, o resultado de escolhas 

feitas pelo(s) cineasta(s) em circunstâncias históricas específicas” (2013, p. 17). A forma como 

as imagens (e sons) são organizadas e postas impacta o espectador emocional e 

intelectualmente, sendo assim, o “estilo não é simplesmente decoração de vitrine em cima de 

um roteiro; ele é a própria carne da obra” (BORDWELL, 2013, p. 22). Além disso, estilo 

distinto é uma maneira que os produtores usam para combater a distração da audiência, bem 

como auxilia na diferenciação entre os produtos televisivos, por meio de marcas visuais e 

sonoras (BUTLER, 2012).  

Bordwell aponta que podemos falar de estilo individual – por exemplo, o estilo de Hitchcock – 

e podemos falar de estilo de grupo – por exemplo, o estilo de fazer filme hollywoodiano. Aqui 

apostamos que tanto a BBC quanto a CBS possuem um estilo de produzir séries investigativas, 

no sentido de uma marca ou identidade do canal. Cristine Cornea (2009) explica que o contexto 

de competições entre os canais de TV promoveu o surgimento dos ‘programas imperdíveis’ 

para cunhar a identidade dos canais (BIGNELL, 2014), através de programas-marcas, como 

por exemplo a franquia Law&Order do canal NBC, a franquia CSI do canal CBS, ou ainda, os 

detetives da BBC169. 

Para a imensa quantidade de séries investigativas, que de certo modo se baseiam numa fórmula 

de contar a história do episódio, o estilo se torna um tipo de diferenciador da composição da 

identidade dessas séries: 

O estilo, especialmente a sua rápida definição no início de um programa como 
marcador da identidade distintiva do programa e continuidade em intervalos 
comerciais, torna-se um tipo de cola, um marcador de diferenciação, uma 
função ideológica e um mecanismo unificador da forma episódica de uma hora 
de série policial televisiva (BIGNELL, 2014, e-book, tradução nossa170). 

                                                 
169 A BBC fez campanha de divulgação onde, em um mesmo vídeo, associava os principais detetives de séries do 
canal: Luther, Gibson e Sherlock/John.  
170 Trecho original: Style, especially its rapid definition early in a programme as a marker of the programme's 
distinctive identity and continuity across commercial breaks, becomes a kind of glue, a differentiatin marker, an 
ideological function an a unifying mechanism of the one-hour episodic form of television police series (BIGNELL, 
2014, e-book). 
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Concordamos com Bignell (2014) que o estilo visual é fundamental para a caracterização e para 

a narrativa, não sendo apenas um componente secundário, pelo contrário, é uma parte essencial, 

pois trabalha juntamente (e é parte) da história. 

Dentre as várias formas que o estilo pode ser construído, podemos pensar nas motivações e nos 

efeitos que almejam (esperam) alcançar na audiência. Ao considerarmos, por exemplo, os 

movimentos de câmera, podemos questionar o motivo da câmera balançar171 enquanto foca o 

rosto do detetive Luther (Luther, BBC, 2010-) nas primeiras cenas do episódio piloto (Figura 

20):  

 
Figura 20 – Apresentação de Luther 

Fonte: Netflix – frames do episódio piloto 
  

Com planos rápidos (e sem efeito de transição) percebemos que, na cena que foca o rosto do 

personagem, a posição da câmera muda de um plano a outro, posicionando a imagem do rosto 

do protagonista de forma inclinada para a tela, com um leve contra-plongée, justamente no 

momento quando o personagem se desespera por não conseguir a informação que precisa para 

salvar a vítima. Marner (1980) sugere que a alternância de um plano no eixo normal para um 

inclinado pode indicar que houve uma mudança na condição emocional do personagem, o uso 

dessa posição inclinada em relação ao eixo ‘normal’ com closes do personagem traz sensação 

de desestruturação. Os cortes rápidos e a montagem carregam a cena com o desespero, raiva, 

frustração e intensidade do detetive, despontando o vínculo forte com as vítimas e com a 

investigação, revelando uma torrente de emoções desconexas, refletidas em suas feições 

combinadas com a montagem rápida e, às vezes, descontinuada. 

                                                 
171 De modo semelhante, Cameron (1972) questiona as razões de determinado movimento de câmera numa das 
cenas do filme The Four Horsemen of the Apocalypse (1962). Sua análise da cena de um personagem gritando 
sobre o cadáver em seus braços apontam para quatro justificativas possíveis para mover a câmera: (1) aspecto 
emocional, (2) nível simbólico, (3) função de transição ou de conexão das cenas e (4) orquestração – no sentido 
de que a tomada adota e estende o estilo de outro movimento de câmera no filme. 

O diretor de fotografia Michael Chapman acredita que a função dele é indicar para onde as pessoas devem olhar; 
já Garret Brown, diretor de fotografia e inventor da Steadicam, sugere que as razões para mover a câmera variam 
desde as mais primárias às mais complexas, como possibilidades dramáticas, psicológicas e óticas (CALDWELL, 
2008). São visões diferentes e discursos diferentes, uma das posições trata do movimento da câmera como uma 
tarefa orientada (é indicar para onde olhar), a outra proposição carrega uma maior complexidade, não é apenas 
indicar onde olhar, mas provocar sensações, significados, questionamentos e efeitos. 
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Um pouco diferente são as escolhas na série Criminal Minds da CBS para apresentar cada um 

dos agentes que fazem parte da equipe investigativa. Utilizando planos gerais e legendas para 

localização, a cena de apresentação do líder da equipe mostra uma casa grande e iluminada 

(Figura 21). Dentro do quarto uma mulher sentada na cama lê um livro de nomes, e um homem 

(Hotchner), em pé perto da janela, monta um berço. O telefone toca, eles se abraçam, ouvimos 

um barulho de impressora, vemos a expressão resignada do homem, a cena corta para um plano 

detalhe da impressora que imprime uma folha com a foto da vítima.  

  
Figura 21 – Apresentação de Hotchner  

Fonte: DVD 1ª temporada de Criminal Minds 
 

Para apresentar outro personagem, muda a localização e, então, temos cenas internas em um 

bar, um homem (Morgan) bebe e conversa com outras três mulheres, a câmera em plongée 

mostra o brinde com as doses de bebida, o ritmo da montagem, a música, a iluminação da cena 

tentam passar a ideia de happy-hour com colegas (Figura 22). O telefone dele toca, uma luz 

amarelada é posicionada para iluminar apenas parte do rosto do agente, enquanto ele olha para 

a tela do celular, seu sorriso desaparece. A imagem do aparelho mostra que é uma ligação do 

BAU.  

 
Figura 22 – Apresentação de Morgan  

Fonte: DVD 1ª temporada de Criminal Minds 
 

O que podemos ler nessas cenas é a relação dividida entre família/diversão e trabalho, que 

aparentemente tem pesos iguais na vida desses personagens, pois todos pararam o que estavam 

fazendo para atender ao chamado do trabalho. 

Nesses dois episódios podemos perceber claramente o esforço de construir um detetive 

complexo e problemático em Luther; e agentes do FBI que colocam o trabalho acima de 

questões e relações pessoais na série da CBS. Essas informações não foram dadas apenas com 

os diálogos, lemos isso na opção por uma montagem desconexa em Luther, e na opção por uma 
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camera fixa e duração de planos equilibrados na série da CBS, apreendemos essas informações 

nas escolhas de montagem, figurino, iluminação, cenário e duração de planos. 

Ainda considerando as motivações e os efeitos que se pode alcançar com o estilo, David 

Bordwell sugere quatro funções possíveis do estilo no cinema: (1) denotativa, “denotar o campo 

de ações, agentes e circunstâncias ficcionais ou não-ficcionais. [Determina] a descrição de 

cenários e personagens a narração de suas motivações, a apresentação dos diálogos e dos 

movimentos”; (2) expressiva, com o “poder de contaminar o espectador com sentimentos 

fortes”; (3) simbólica, quando carrega significados abstratos e conceituais; (4) decorativa, um 

ornamento, e normalmente está associada a outras funções, “as qualidades decorativas 

aparecem por acréscimo, [...] ao mesmo tempo em que denota um mundo ou comunica estados 

expressivos” (BORDWELL, 2008, p. 59-60). 

O movimento de câmera, a montagem, a música, a fotografia, individualmente ou 

coletivamente são utilizados para significar, envolver o espectador e narrar uma história; 

também conjuntamente são ferramentas que culminam no que estamos chamando de estilo. 

Bordwell (2008) e Martin (2014) consideram a análise da mise-en-scène um modo produtivo 

de se aproximar e explorar o estilo. Para o crítico José Luis Guarner (1962), a puesta en escena 

é a melhor porta de acesso para analisar e julgar uma obra. Jeremy Butler considera que a mise-

en-scène “influencia nossa percepção das personagens antes da primeira linha de diálogo ser 

dita” (2012, p. 227, tradução nossa172).  

O termo mise-en-scène tem sua origem no teatro, significa, em primeira instância, pôr em cena, 

encenar. Seria pensar a “organização da disposição e das deslocações dos actores num quadro 

determinado” (AUMONT, 2011, p. 64). Num sentido mais primário, aproxima-se da ideia de 

exibição (MARTIN, 2014), no teatro consiste na forma de organizar as figuras de modo 

equilibrado (ou harmonioso ou agradável), dependendo do propósito da cena, escondendo ou 

revelando elementos. Equivale a decidir o que vai para frente do olhar do público. 

Para Martin (2014), no cinema de ficção nada é puramente teatral, tudo que é projetado, 

encenado e iluminado é feito de um ponto de vista específico e com objetivo particular em 

mente. Guarner (1962) argumenta que por meio da análise desse elemento podemos tentar 

                                                 
172 Trecho original: “influencing our perception of characters before the first line of dialogue is spoken” (BUTLER, 
2012, p. 227) 
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descobrir o modo característico de como o criador definiu e fez suas escolhas ante a câmera, 

com o objetivo de sensibilizar/afetar o espectador:  

Descobrir o modo peculiar como um cineasta define a realidade antes de sua 
câmera, tenta torná-la sensível ao espectador, confere um significado, é 
essencial para a compreensão completa de seu pensamento. (GUARNER, 1962, 
p. 531, tradução nossa173). 

A mise-en-scène funciona como um ponto de partida para a análise, mas diz respeito a muito 

mais do que apenas considerar os objetos e disposições dos atores postos no quadro, pois fala 

das escolhas dos criadores, e é uma forma de se aproximar dessas decisões para a composição 

da obra. Isso significa compreender que o que foi produzido poderia ter sido feito de muitas 

formas diferentes, e entender que essas outras formas gerariam outros efeitos.  

Podemos comentar, por exemplo, sobre o processo de montagem dos planos. O autor de 

manuais de produção audiovisual, Peter Ward (2003), defende a importância de pensar a 

composição das cenas e as ligações (transição de um plano a outro, de uma cena a outra) 

formando as sequências, e as sequências formando uma totalidade (a obra audiovisual). Nesse 

processo pondera-se qual o propósito de cada ‘tomada’ (shot) em relação ao todo, assinalando 

também a relação do estilo visual com as convenções do gênero e a influência do que está 

estilisticamente na moda (WARD, 2003).  

Ward (2003) explica que muitos novatos na produção de cinema/TV presumem que o conteúdo 

e tema, por diferir nos mais variados produtos, vão influenciar no método específico empregado 

na produção. No entanto, o autor esclarece que existem muitas similaridades nos métodos 

utilizados para produzir um musical dos anos 1930, um crime film da década de 1940 e uma 

partida de futebol nos anos 2000, pois a maioria desses produtos seguem uma gramática visual 

comum.  

Ressalta, Ward (2003), que a gramática de produção foi desenvolvida ao longo dos anos, por 

meio da prática de solução de problemas no set, cada técnica visual (por exemplo, tomada de 

ponto de vista, ângulo reverso) precisou ser refinada e incorporada por vários produtores antes 

de fazer parte do repertório de práticas-padrão. Ward cita o exemplo da utilização do continuity 

                                                 
173 Trecho original: “Descubrir el mode peculiar como un cineasta dispone la realidad ante su cámara, procura 
hacela sensible al espectador, le confiere un significado, es esencial para la plena comprensión de su pensamento” 
(GUARNER, 1962, p. 531). 
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editing ou edição invisível, uma técnica de mudança dos planos sem distrair o público, que 

colocaria a ênfase no conteúdo, direcionando a atenção para a narrativa. 

Nossa análise se pauta em explorar as técnicas escolhidas para construir as narrativas: 

movimento de câmera, montagem, enquadramento, composição, efeitos, música, caracterização 

de personagens, iluminação. O modo como esses elementos são apresentados nas cenas, 

expondo ou escondendo informações, configuram o ritmo e singularidade da obra e determinam 

os parâmetros que temos para acessar e conhecer aquele mundo representado. Direcionamos 

nossa análise para a maneira como o estilo de uma cena/sequência corrobora para contar a 

história, para a identidade da série e para a identidade do episódio. Bem como apontamos a 

relação do estilo com as marcas evocadas, que aludem a convenções de séries investigativas, 

ao cânone de Doyle e ao imaginário de Sherlock Holmes. 

Mas além de uma análise de plano a plano, Bignell (2014) defende que é relevante considerar 

quem fez tal escolha (e por quê), pois “é sempre esclarecedor explorar a situação em que se 

encontrava o artista, as opções que ele tinha, e as decisões que ele fez dentro da tradição que 

rodeavam seu trabalho” (GOMBRICH, 1994, p. 148, tradução nossa174). Entretanto, as 

investigações acadêmicas sobre o audiovisual tendem a não se aproximar dos processos da 

indústria produtiva, constituindo uma lacuna que separa indústria e academia (CALDWELL, 

2009). 

O pesquisador e produtor, John T. Caldwell, tentou preencher essa lacuna com uma proposta 

investigativa que trata do estilo compreendendo a estrutura industrial por trás das escolhas que 

aparecem na tela, que inclui tanto os grandes estúdios e canais, roteiristas, diretores e produtores 

executivos, como também considera os operadores de câmera/som e os aparelhos/inovações 

tecnológicas.  

No tópico seguinte abordamos os conceitos teórico-metodológicos de Caldwell para 

compreender e estudar o estilo. Nesta revisão de literatura, que também segue as premissas e 

indicações de Baxandall (2006), objetivamos pontuar como investigar os modos de produção 

são fundamentais para a compreensão das escolhas dos criadores na composição do produto 

audiovisual.  

                                                 
174 Trecho original: “It is always illuminating to explore the situation in which the artist found himself, the options 
he had, and the decisions he made within the tradition in which he was bound to work” (GOMBRICH, 1994, p. 
148).  
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4.2. Modos de Produção e o Estilo Televisivo 

Para Caldwell (1995), compreendemos mais eficientemente a televisão se pensarmos nela como 

um meio estilístico autoconsciente e que realiza escolhas artísticas. Dito isto, a metodologia 

trazida pelo autor, que segue a perspectiva de Baxandall (2006), defende que para compreender 

os produtos audiovisuais precisamos também abranger na investigação o funcionamento da 

indústria por trás das criações. Isso significa que Caldwell (1995, 2003, 2005, 2008, 2009) 

considera inconcebível falar de textos, identidade e estilo sem tratar também da lógica da 

empresarial e significância institucional. 

No artigo Screen studies and industrial ‘theorizing’, Caldwell (2009) aponta as diferenças e as 

relações entre a pesquisa acadêmica e a ‘teoria industrial’ de produção de cinema/TV, tentando 

demonstrar que, de fato, teoria e pesquisa, são aspectos centrais da indústria, o que acaba indo 

de encontro à ideia de que os agentes produtores não pensam nas suas práticas.  

Para Caldwell (2003), apesar da separação entre aqueles que tendem a ignorar o texto, daqueles 

que tendem a evitar as questões de comercialização e indústria – ou seja, os produtores e os 

teóricos –, essas duas instâncias tratam de esquemas estéticos: o que seria para produtores o 

‘conteúdo’, é para os críticos o ‘texto’ (CALDWELL, 2003).  

O método do pesquisador e produtor é definido como uma análise cultural-industrial integrada. 

Para tanto, sugere que sejam verificadas as informações de “quatro registros ou modos de 

análise: análise textual dos artefatos da empresa e de trabalho, entrevistas com funcionários do 

cinema/televisão; observação etnográfica dos espaços de produção e de reuniões profissionais; 

e análise econômica-industrial” (CALDWELL, 2008, p. 4, tradução nossa175), analisando os 

materiais (textos, etnografia, entrevistas, dados político-econômicos) que são (a) totalmente 

incorporados, (b) semi-incorporados e (c) os divulgados publicamente176. Seguindo premissas 

de Baxandall (2006), Caldwell (2008, 2009) defende que devemos relevar que alguns discursos 

                                                 
175 Trecho original: “four registers or modes of analysis: textual analysis of trade and worker artifacts; interviews 
with film/television workers; ethnographic field observation of production spaces and professional gatherings; and 
economic/industrial analysis” (CALDWELL, 2008, p. 4).  
176 (A) Fitas demo, sessões de pitch, manuais de tecnologias de produção, discursos da empresa, comportamento 
de trabalho no set etc. 

(B) Práticas que funcionam como formas simbólicas de comunicação entre os profissionais, que incluem os kits 
de impressa, publicidade, eventos da empresa e publicações técnicas. 

(C) Making-offs, extras em DVDs, websites, convenções de fãs realizadas pelo estúdio e aparições em programas 
de talk show.  
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são enviesados e construídos tendo em conta os objetivos do canal e formas de divulgação. Pois 

esse material sobre a indústria (seja ele oriundo de entrevistas pessoais ou dos documentos da 

empresa) são dados que passam por filtros da empresa, sendo gerenciados a favor da imagem 

que desejam transmitir, eles são codificados e escondem informações nas entrelinhas. 

Todo esse material, quando coletado, permite acessar as formas variadas e complexas que a 

indústria aborda, discute e contesta as ideias sobre a natureza, o significado e o fazer 

televisão/cinema. Caldwell considera que é uma forma de conhecimento mais amplo do que os 

estudos acadêmicos de teoria do cinema (quando limitados ao texto/obra), pois a indústria 

discute numa variedade de registros e formatos de mídia, desenvolvidos para examinar e 

compreender coletivamente o produto final (CALDWELL, 2008, 2009). 

Dessa forma, a proposta do autor é de que devemos olhar além dessa lacuna que separa a teoria 

da prática (industrial), considerando como a associação das tecnologias, dos discursos, das 

interações, das práticas industriais e da estética significam em conjunto. No sentido de troc 

(BAXANDALL, 2006), em que o grupo de produção de cinema/TV traz processos simbólicos 

e práticas coletivas, influenciando e sendo influenciado pelo mercado, organizações, 

concorrentes. Para Caldwell (2008), a reflexividade industrial deve ser entendida como formas 

de negociar e expressar culturalmente, e assim, a televisão é mais do que apenas indústria e 

corporações de mídia que fabricam entretenimento e competem entre si. 

O autor defende que a escolha dos profissionais envolvidos em um projeto audiovisual não 

acontece de forma arbitrária, até mesmo a seleção do aparato de filmagem pode trazer 

significados e efeitos para a obra (CALDWELL, 2008); pois, como comenta Pareyson (1993), 

o processo de criação começa nas possibilidades de escolha do material. Nesse sentido, 

Caldwell (2008) argumenta que as ferramentas de produção operam além do mero 

instrumentalismo177.  

                                                 
177 Revelado no design das câmeras, com seus mais de cem anos de precedentes, que incorpora uma ampla 
quantidade de disposições de criação de imagens e permite constituir usos, metáforas técnicas e ideias estéticas 
(CALDWELL, 2008). Como também refletem na forma (sistema) de uso, por ser parte de um processo de produção 
coletivo e interativo, muitas ferramentas podem ser consideradas como rede de cognição, por associar o agente 
que vai manipular (movimento, foco, enquadramento, abertura e fechamento de campo) ao aparato inteligente. E 
como performances culturais, pois a escolha por determinada tecnologia incide na composição da cena e nos 
efeitos alcançados pelo produto final (se o movimento terá mais fluidez, se as cenas terão mais contraste, se os 
planos serão mais curtos e frenéticos, se a imagem terá mais profundidade de campo com o 3D, se trará uma maior 
definição ou um aspecto mais antiquado etc.). 
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Então, deve-se observar as formas como as tecnologias são usadas no set para “estabelecer, 

cultivar e reforçar a cultura de ideias sobre a função e papel dos membros da equipe” 

(CALDWELL, 2008, p. 152, tradução nossa178). Ou seja, as ferramentas de produção devem 

ser compreendidas em associação aos profissionais que as executam, às práticas no set e à 

formação cultural. O surgimento e adoção de novas tecnologias geram debates artísticos e 

estilísticos, e assim, essas novas ferramentas podem ser consideradas não apenas como 

atividade empresarial (redução de custos, aumento de qualidade, inovação no setor), mas 

também como um processo coletivo conceitual e estético (CALDWELL, 1995, 2008; 

NICHOLS-PETHICK, 2012).  

 

4.2.1. Televisualidade 

Antes de apresentar a classificação dos estilos televisivos de Caldwell (1995), precisamos 

contextualizar as mudanças ocorridas na televisão a partir de 1980. Para Caldwell o estilo “zero-

grau” dominava a produção dos programas televisivos antes de 1980, que significaria pouco 

(ou nenhum) movimento de câmera, ênfase nos diálogos, iluminação sem dramatização e o 

cenário era apenas um lugar para que os atores pudessem atuar (CALDWELL, 1995). Seria 

“uma produção narrativa sem pretensão, projetada para apresentar o máximo de narrativa tão 

eficiente quanto o orçamento, o tempo e a tecnologia permitirem” (BUTLER, 2010, p. 26, 

tradução nossa179). 

A partir de 1980 o mercado televisivo norte-americano passou por mudanças nos paradigmas 

conceituais e ideológicos de sua forma de apresentação (que priorizava transmitir a narrativa 

de maneira clara e direta). Essas mudanças não estão apenas vinculadas às novidades 

tecnológicas – que permitiram maior qualidade e experimentações – mas também não seria 

suficiente afirmar que a TV simplesmente se tornou mais visual: 

O valor crescente do estilo excessivo na rede broadcasting de horário nobre e 
na televisão a cabo durante a década de 1980 não pode simplesmente ser 
explicado apenas por referência a um ponto de vista estético. Em vez disso, a 
ênfase estilística que surgiu durante este período resultou de uma série de 
tendências e mudanças inter-relacionadas: no modo de produção da indústria, 

                                                 
178 Trecho original: “establish, cultivate, and reinforce cultural ideas about the function and agency of the crew 
members there” (CALDWELL, 2008, p. 152). 
179 Trecho original: “is narrative production without pretense, designed to present the maximum amount of 
narrative as efficiently as budget, time and technology will allow” (BUTLER, 2010, p. 26). 
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na prática de programação, na audiência e suas expectativas, e de uma crise 
econômica na rede de televisão. (CALDWELL, 1995, p. 5, tradução nossa180).  

O fato é que se desenvolveu uma autoconsciência de estilo, e a recorrência nos programas 

tornou o estilo elemento importante na elaboração dos produtos. Nesse contexto, a televisão 

passou a exibir mais estilo, os programas passaram a buscar marcas de identidade que os 

diferenciassem num ambiente altamente competitivo (CALDWELL, 1995; NICHOLS-

PETHICK, 2012). De forma a compreender essas mudanças, Caldwell (1995) aponta seis 

princípios que delimitam e definem qual seria a extensão da televisualidade181.  

O primeiro princípio é compreender que a televisualidade baseava-se em muitas aparências 

diferentes, com isso não se ligava singularmente a pretensões culturais (alta ou baixa), mas suas 

formas variadas passeavam entre diferentes categorias de gêneros, por exemplo, o sitcom trazia 

o estilo zero grau, resistindo a mudanças estilísticas radicais. Ao passo que minissérie era um 

produto ideal para as experimentações, devido a seu formato (CALDWELL, 1995). Podemos 

dizer o mesmo das séries policiais, cujo formato formulaico era propício para experimentações 

(MCCAW, 2011; NICHOLS-PETHICK, 2012).  

O segundo princípio é de que a televisualidade apresentava uma inversão estrutural, o que era 

conhecido como pano de fundo passou a ser a evidência, a ocupar o primeiro plano, isto é: 

“muitos programas evidenciaram inversão entre a narrativa e o discurso, forma e conteúdo, 

tema e estilo” (CALDWELL, 1995, p. 6, tradução nossa182). O terceiro ponto trata da 

compreensão de que a televisualidade é um produto industrial. Para falar de estilo de televisão 

é necessário reconhecer que a “TV é fabricada” (1995, p. 7, tradução nossa183), ou seja, 

                                                 
180 Trecho original: “The growing value of excessive style on primetime network and cable television during the 
1980s cannot simply be explained solely by reference to an aesthetic point of view. Rather, the stylistic emphasis 
that emerged during this period resulted from a number of interrelated tendencies and changes: in the industry's 
mode of production, in programming practice, in the audience and its expectations, and in an economic crisis in 
network television.” (CALDWELL, 1995, p. 5). 
181 Na perspectiva de Caldwell “a televisualidade foi uma performance estilizante, um exibicionismo que utilizou 
muitas aparências diferentes. [...]. Com muitos disfarces diferentes, de opulentos espetáculos cinematográficos a 
efeitos visuais cotidianos, a televisualidade perpassou as categorias genéricas, afetando algumas formas narrativas 
mais do que outras. [...] Televisualidade é, então, sobre constantemente se reiventar estilisticamente” 
(CALDWELL, 1995, p. 5-6, tradução nossa).  

Trecho original: “Televisuality was a stylizing performance an exhibitionism that utilized many different looks. 
[...] With many variant guises from opulent cinematic spectacles to graphics-crunching workaday visual effects 
televisuality cut across generic categories and affected some narrative forms more than others. [...] Televisuality, 
then, is about constantly reinventing the stylistic wheel”.  (CALDWELL, 1995, p. 5 - 6). 
182 Trecho original: “Many shows evidenced a structural inversion between narrative and discourse, form and 
content, subject and style” (CALDWELL, 1995, p. 6) 
183 Trecho original: “television is manufactured” (CALDWELL, p. 1995, p. 7). 
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precisamos considerar que isso é mais do que uma infraestrutura. A base tecnológica da 

televisão determina a forma como se teoriza, como se orquestram os significados e como se 

consomem os programas. Mudanças econômicas, tecnológicas e culturais afetam tanto o 

produto final, quanto o modo como recebemos, utilizamos e compreendemos a televisão. Então 

é importante considerar o modo de produção como um todo, o que inclui tecnologias184 

disponíveis (GOMBRICH, 1990; CALDWELL, 1995; CARDWELL, 2007), questões 

geográficas e práticas de trabalho (BAXANDALL, 2006; GOMBRICH, 2013), e como um é 

determinante no outro no sentido de troc continuado (CALDWELL, 1995; BAXANDALL, 

2006).  

O quarto princípio aponta para o reconhecimento de que a televisão era um fenômeno de 

programação. Antes a programação era projetada em torno do prestígio de alguns poucos 

eventos especiais (showcase). O showcase não é de fato algo novo, mas sim a mudança no grau 

em que se passou a exibí-lo, de evento especial e pontual, passou a algo corriqueiro, sendo 

exibido diariamente (CALDWELL, 1995). O quinto princípio diz respeito a mudanças na 

audiência, a “televisualidade era uma função da audiência” (1995, p. 9, tradução nossa185). 

Caldwell aponta que enquanto os programadores redefiniam a ideia de público, este mesmo 

estava mudando culturalmente, pois alguns programas, como Late Night da NBC e The Gary 

Shandling Show da HBO, requeriam da audiência algum nível de capital cultural, educacional 

e financeiro.  

E por fim, o último princípio, “a televisualidade foi um produto de uma crise econômica” (1995, 

p. 10, tradução nossa186). A preeminência estilística também pode ser vista como uma forma da 

rede broadcast tentar lidar com o sucesso dos canais a cabo. Então pode ser considerada uma 

estratégia de tentar manter e proteger suas posições num mercado cada vez mais competitivo 

(NICHOLS-PETHICK, 2012). Antes as três redes (CBS, NBC e ABC), quando protegidas pelo 

                                                 
184 As novas ferramentas modificam o que os espectadores veem nas imagens, como também alteram práticas 
como as imagens são construídas, editadas e exibidas. Caldwell (1995) cita três inovações técnicas no período que 
mudaram a forma de compor as imagens televisivas e alteram a concepção estilística das imagens:  

(A) Vídeo assistente: permitia uma precisão na composição e filmagem, economizava dinheiro.  

(B) Controle de movimento: são os equipamentos que tiram a câmera dos olhos do operador e movem pelo espaço 
de maneira fluida. Além da fluidez, o diretor pode programar os movimentos que deseja e repetir de forma idêntica 
os mesmos enquadramentos e filmar repetidamente igual.  

(C) Edição eletrônica não linear: esse equipamento permitia mostrar dez versões diferentes de uma mesma cena 
ou programa. Além da implicação fundamental para os estúdios: a redução dos custos. 
185 Trecho original: “Televisuality was a function of audience” (CALDWELL, 1995, p. 9). 
186 Trecho original: “Televisuality was a product of economic crisis” (CALDWELL, 1995, p. 10). 
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governo até o final de 1970, mantinham altos níveis de audiência, com 90 pontos entre 1979-

1980, passaram a ter apenas 64 de participação em 1989-1990 (CALDWELL, 1995). O quadro 

se agravou com a chegada da Fox na década de 1980 que absorveu grande parte da receita das 

outras três redes. Notadamente em 1993 quando 40% da receita da Fox parece ter vindo 

diretamente da queda brusca da receita da ABC (CALDWELL, 1995). 

Além desses cinco princípios definidores da televisualidade, que vão de questões formais às 

preocupações sobre a programação e crise econômica, Caldwell (1995) sugere que podemos 

mapear o estilo televisivo pelos eixos de autoria, de gênero, de história e de forma. Em relação 

ao eixo formal, Caldwell aponta dois tipos de estilo, o cinematográfico e o videográfico. 

O estilo videográfico traz elementos excessivos e hipervisuais, originados na tecnologia de 

manipulação eletrônica da imagem. Existe uma obsessão por efeitos, uma ênfase nos gráficos, 

nos logos e na combinação de imagem e texto, o que pode ser identificado em todos os canais 

e nos diversos programas, desde quadros de notícias, passando por apresentações esportivas, 

até nos “programas de realidade” (CALDWELL, 1995). O estilo cinematográfico, diferente do 

videográfico e do zero-grau187, traz uma ideia de “qualidade” para a programação, por se 

aproximar de técnicas e aparatos tecnológicos do cinema na produção dos programas. Também 

validado pela presença de diretores de cinema, como David Lynch, Francis Coppola e Martin 

Scorsese (CALDWELL, 1995). 

Os novos aparatos técnicos permitiram uma televisão mais estilizada, ao passo que práticas de 

programação e concorrência entre os canais incentivaram a individualização dos programas. 

Visto que os canais passaram a buscar marcas estilísticas que diferenciassem os produtos nesse 

ambiente competitivo. Para seriados investigativos isso é essencial, pois como vimos ao longo 

desta pesquisa, eles compartilham uma premissa bastante semelhante e uma convenção 

estrutural, então a necessidade de diferenciação e criação de uma identidade é fundamental 

(BIGNELL, 2014; VALLE, 2014; JENNER, 2016).  

Caldwell cita exemplos de séries que criaram uma identidade própria, como Moonlighting 

(ABC, 1985-1989), que primava por cenas dramáticas ao levar ao limite a iluminação ortodoxa 

                                                 
187 Caldwell (1995) afirma que nas décadas de 1960 e 1970 séries episódicas como Columbo (NBC, 1971-2003), 
Quince M.E. (NBC, 1976-1983) e The Incredible Hulk (CBS, 1977-1982) seguiam uma uniformidade de 
iluminação, edição e aparência.  

Entretanto, encontramos um episódio da série Columbo (“Publish or Perish”, terceira temporada, episódio cinco) 
em que mesclam efeitos tipicamente videográficos com a divisão de tela (split-screen), técnica de edição que ficou 
bastante conhecida nos anos 2000 com a série 24 (FOX, 2001-2010).   
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e os métodos de produção, ao gravar, por exemplo, uma complexa cena de diálogo que envolvia 

muita movimentação dos atores numa única tomada (Figura 23). Para esse feito era necessário 

ensaiar a cena muitas vezes antes de iniciar a gravação, sempre verificando a iluminação 

expressiva, o foco e a exposição ideal, enquanto os atores e a câmera se moviam no cenário. 

 

 
Figura 23 – Moonlighting 

Fonte: YouTube  
 

Nesse contexto ficou impregnada a ideia de que cada programa deveria ter sua própria 

aparência. Até mesmo séries conservadoras como Dallas (CBS, 1978-1991), que se vinculava 

à composição clássica de Hollywood, trazia um visual como se proviesse de um menu bem 

abastecido de possíveis figuras estilísticas (CALDWELL, 1995).  

Caldwell comenta também o caso de Beauty and the Beast (CBS, 1987-1990) que tinha tanta 

consciência do papel do estilo que os seus roteiros continham de vinte a trinta páginas, enquanto 

episódios de outras séries de uma hora precisavam de quarenta a sessenta páginas de roteiro. A 

série primava por uma utilização de um tom de neblina, de fumaça e de vários filtros de cor, 

utilizando cores saturadas e iluminação direcional (Figura 24).  
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Figura 24 – Beauty and the Beast 

Fonte: YouTube 
 

A busca por uniformidade entre os episódios por meio da iluminação, atuação, enquadramento, 

edição, efeitos e mise-en-scène também permitiram outros tipos experimentações, como a 

mascarada, que funciona como paródia a outros estilos e gêneros (CALDWELL, 1995). Um 

tipo de episódio especial que trazia os elementos já conhecidos (a narrativa e os atores) com 

uma abordagem visual-sonora diferente, utilizando códigos amplamente reconhecíveis pela 

audiência.  

Caldwell (1995) comenta que Moonlighting foi uma das séries que mais explorou esse tipo de 

‘mascarada’, tanto que se tornou algo aguardado; o espectador passou a ansiar referências de 

estilo, como também, tornou-se uma marca de identificação da série. Moonlighting passeou por 

vários códigos reconhecíveis pela audiência, como filme noir, videográfico da MTV, 

experimentação de profundidade de campo de Orson Welles e comédia; sempre associando a 

temática do episódio a um estilo visual específico. Para Caldwell (1995) o interesse do público 

demonstra que os espectadores não estão apenas interessados na trama ou nos personagens, 

como algumas teorias tendiam a acreditar. Investimentos nesse tipo de manipulação e 

apropriação de estilos e elementos convencionais reconhecidos indicam que esse público se 

engajava e encontrava satisfação em participar desse jogo de identificação, que demandam uma 

postura de decifrar os códigos e reconhecer o estilo.  
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Podemos citar outras experiências como o episódio “Prometeu pós-moderno” (T5E05188) da 

série The X-Files (FOX, 1993-2002) que tem a fotografia em preto e branco, em alto contraste, 

associado a uma trilha sonora, atuações caricatas, tipos e durações planos que remetem a antigos 

filmes de horror (Figura 25).  

  
Figura 25 – Horror clássico em The X-Files 

Fonte: DVD 5ª Temporada – Arquivo X 
 

Outro exemplo ocorre na série Supernatural (TheWB, 2005-), no episódio “Frontierland” 

(T6E18) que traz cenas associadas ao gênero cinematográfico Western (Figura 26).  

 
Figura 26 – Western em Supernatural  

Fonte: Blu-ray 6ª Temporada – Sobrenatural 
 

Há também os episódios especiais onde selecionam um texto específico (e conhecido) para 

parodiar. Como a celebração do centésimo episódio da série Castle (ABC, 2008-2016; “The 

Lives of Others” T5E19) que utiliza elementos do conhecido Rear Window (1954), com a 

apropriação de cenas visualmente semelhantes, trazendo também uma história inspirada na 

narrativa de Alfred Hitchcock (Figura 27).   

 
Figura 27 – Janela Indiscreta em Castle 

Fonte: 5ª Temporada – Castle 

 

                                                 
188 T para temporada, E para o número do episódio, e assim T5E05 significa: temporada cinco, episódio cinco.  
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Outro exemplo foi a celebração do episódio 200 da série Bones (FOX, 2005-2017; “The 200th 

in the 10th”, T10E10) que também se inspira em um filme de Hitchcock (To Catch a Thief, 

1955) na sua composição narrativa e estilística. Nesse episódio a antropóloga Brennan é uma 

detetive da polícia de Los Angeles e o agente do FBI, Booth, vive o papel de um ladrão de 

joias189. E o centésimo episódio da série Scrubs (NBC, 2001-2010; “My Way Home”, T5E07) 

que faz referência ao filme The Wizard of Oz (1939) (Figura 28). 

 
Figura 28 – O Mágico de Oz em Scrubs 

Fonte: DECIDER (2017)190 
 

Para Caldwell (1995) essas práticas significavam que o público do horário-nobre apreciava 

decodificar as demonstrações de formas cinematográficas e televisivas. Como também revela 

que muitos programas passaram a se dedicar à composição de mise-en-scène, bem como 

atuação, iluminação e som, tornando os episódios mais sofisticados, administrando de forma 

consciente a sua identidade e o estilo que queriam parodiar. Isso significa que “ao manipular 

sistemas de sinais pictóricos, seja da história do cinema ou da cultura pop, a televisão vangloria-

se para o espectador de que ela é um mestre da interpretação da visualidade, um mestre da 

mascarada estilística” (CALDWELL, 1995, p. 92, tradução nossa191).  

                                                 
189 Para Wells-Lassagne (2017) esses dois casos seriam uma microadaptação, um tipo de adaptação que ocorre 
quando uma série traz um episódio temático que adapta um texto específico. As “microadaptações permitem que 
as séries se apropriem brevemente de um texto que é considerado parte da cultura geral” (WELLS-LASSAGNE, 
2017, e-book, tradução nossa).  

Trecho original: “microadaptations allow series to briefly appropriate a text that is considered part of common 
culture” (LASSAGNE, 2017, e-book). 
190 Disponível em: https://decider.com/2017/01/24/today-in-tv-history-scrubs-my-way-home/. Acesso em: 15 de 
mar. 2019. 
191 Trecho original: “By manipulating pictorial sign systems, whether from film history or pop culture, television 
boasts to the viewer that it is a master performer of visuality, a master of stylistic masquerade” (CALDWELL, 
1995, p. 92). 

https://decider.com/2017/01/24/today-in-tv-history-scrubs-my-way-home/
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Depois de reconhecer a centralidade e complexidade do estilo é preciso ir além, superando as 

meras categorizações e taxonomias formais, é necessário considerar quais elementos estão por 

trás das escolhas desses produtores (CALDWELL, 1995; 2008). Podemos citar, por exemplo, 

que para as séries policiais, a incorporação de inovações técnicas (como cor, som estéreo, CGI 

e efeitos pós-produção) permitiram formas novas de criar narrativas visualmente distintas 

(NICHOLS-PETHICK, 2012; BIGNELL, 2014). Por exemplo, a série 24 (FOX, 2001-2010) 

com as divisões de tela ou ainda CSI (CBS, 2000-2015) que usa computação gráfica para 

simular detalhes do corpo humano e análise de pistas.  

Além disso, Mareike Jenner (2016) demonstra que mudanças nos modos de produção, na 

indústria e economia causaram alterações na forma como as investigações dos personagens são 

conduzidas, ao examinar episódios de séries de detetive da televisão norte-americana entre as 

décadas de 1970 e 1990, analisando o método de detecção usado para alcançar a solução do 

crime. A autora conclui que, de maneira geral, os produtos traziam essencialmente dois 

métodos, ambos influenciados diretamente pela literatura policial. O primeiro se aproxima do 

método indutivo-dedutivo de Dupin e Holmes, o conhecido detetive analítico; o segundo faz 

parte do hardboiled, que se fundamenta mais em instinto, uso de violência para obter respostas, 

o private eye durão (JENNER, 2016).   

A autora apresenta que a década de 1970, para as séries de detetive, significou pouca inovação 

estética, mas trouxe mudanças na narrativa com ênfase no espetáculo e engajamento sócio-

político (JENNER, 2016). Já na década de 1980 ocorreu a busca por diferenciação entre os 

programas e o excesso estilístico, por exemplo, na série Miami Vice (NBC, 1984-1990) havia 

videoclipes musicais interrompendo a narrativa, com utilização de músicas pop e cenas dos 

personagens pela paisagem da cidade – praticamente a inclusão do estilo MTV dentro do 

episódio. É uma combinação noir pós-moderna ao tema de caos e fragmentação, que é 

representada, também, por métodos irracionais e subjetivos de investigação. O estilo é colocado 

em primeiro plano, como muitos produtos desse período, pois na década de 1980 “as 

convenções visuais, tramas, ações, tons, temas ou estruturas narrativas são usadas para tornar 

cada texto distinguível” (JENNER, 2016, p. 103, tradução nossa192). Nos anos 1990 temos 

séries hibridas (fantasia e investigação) como Twin Peaks (ABC, 1990-1991) e The X-Files 

                                                 
192 Trecho original: “visual conventions, plots, stock characters, tones, themes or narrative structures are used to 
make each text distinguishable” (JENNER, 2016, p. 103). 
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(FOX, 1993-2002). Ao mesmo tempo que temos, nessa década, dramas de workplace193, como 

NYPD Blue (FOX, 1995 - 2003) e Law&Order (NBC, 1990-2010), cuja estética e temática 

sugeria caos, pluralismo e fragmentação, associada à narrativa com estrutura aberta, dava 

suporte a própria problemática investigativa: os casos poderiam não ser solucionados, nem 

todos os criminosos seriam punidos.  

O estilo nos seriados de televisão tem funcionado como uma estratégia de produção de efeito 

na audiência, porém, muito mais evidente, é a sua utilização como estratégia de distinção e 

diferenciação. Pois o ambiente televisivo é altamente competitivo, em especial para séries do 

crime fiction, que é a categoria que mais tem produtos no horário de primetime da TV americana 

e que ocupa parcela importante da grade de programação britânica (BIGNELL, 2014; 

ELLISON, 2014; JENNER, 2016). É importante reafirmar: ainda que as séries investigativas 

sejam um fenômeno mundial com distribuição global, elas são moldadas por práticas industriais 

e discursos associados ao país de produção194. 

Devemos lembrar que o estilo é decorrente de escolhas realizadas por produtores. Essas 

escolhas dialogam com a história que se deseja contar, adequam-se às demandas do canal, são 

balizadas por tecnologias disponíveis e por relações dos grupos no set, respondem a questões 

econômicas, números de audiência e expectativas do público. Butler (2012) argumenta que o 

estilo dos programas de TV nasce da convergência de práticas industriais, estética, padrões das 

redes e necessidades econômicas. Tendo em mente essa confluência, podemos nos aproximar 

mais das escolhas e motivações na produção dos episódios.  

 

 

 

 

 

                                                 
193 Os ambientes de trabalho, por exemplo, escritórios de advocacia, delegacia de polícia e agências de 
investigação.  
194 Por exemplo, a série Bron/Broen (SVT; DR, 2011-2018) é moldada por seu contexto do serviço de televisão 
dinamarquesa, com debates nacionais sobre a relação entre Suécia e Dinamarca, já a versão norte-americana, The 
Bridge (FX, 2013-2014) traz a conhecida problemática da fronteira México e Estados Unidos, discussões sobre 
relações internacionais com diferente abordagem da série dinamarquesa (JENNER, 2016). 
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"O caso, como lhe disse, está quase completo; mas não devemos pecar por excesso de 

confiança. Por mais simples que possa parecer agora, pode haver algo mais profundo sob ele." 

(Sherlock Holmes em “O signo dos quatro”) 

 

Capítulo 5: O signo dos dois canais 

 

Nos capítulos anteriores defendemos a hipótese de que que Sherlock e Elementary articulam 

tradição e criatividade em três pontos: (1) em relação a produtos vinculados a uma fórmula; (2) 

em relação às tradições de Sherlock Holmes (o cânone e o imaginário construído); e (3) em 

relação aos canais de origem (modos de produção distintos). Abordamos nos capítulos iniciais 

a problemática da criação delimitada por tradições e fórmulas, seguindo para apresentar as 

tradições das histórias de detetive e do cânone de Doyle, as convenções dos seriados 

investigativos e os elementos das adaptações doylianas que colaboraram na construção do 

imaginário a respeito da dupla de detetives.  

Neste momento, trazemos em pauta a questão dos modos de produção da BBC e CBS, em que 

tentamos compreender as possíveis interferências que contribuíram nas especificidades de 

Sherlock e Elementary. A abordagem deste capítulo está próxima das discussões apresentadas 

no capítulo quatro, seguimos a perspectiva de que o estilo característico de uma série é devido 

às escolhas específicas dos produtores, que respondem, entre outros elementos, a expectativas 

da audiência, a possibilidades técnicas no processo de transposição de um meio a outro, a 

necessidades econômicas e a demandas dos canais. Isso significa que os produtos não são 

apenas frutos da vontade individual do autor/criador195, mas dialogam com (e respondem a) 

regras e disposições dos canais.  

Ainda que a BBC e a CBS sejam canais da rede broadcast196, os modelos industriais são 

distintos. O intuito deste capítulo é tentar entender como os sistemas podem estabelecer 

horizontes criativos. Assim, debruçamo-nos sobre a história e o histórico dos canais para 

compreender as possibilidades e espaços oferecidos para os produtores exercerem as escolhas 

                                                 
195 Gombrich (2013) e Baxandall (2006) apontam que precisamos contemplar o agente histórico (autor) e o modo 
como ele lida com os recursos disponíveis (continuidade, ruptura e grau de autonomia em relação às tradições), 
horizonte de expectativa, efeitos pretendidos, técnicas e materiais disponíveis associados às escolhas realizadas 
por esse agente. 
196 Transmissão ‘gratuita’ de conteúdo – áudio/vídeo – para uma audiência, conhecida como televisão aberta.  
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artísticas e estilísticas, tentamos encontrar – nas trajetórias – quais são os esquemas/padrões 

que se repetem e identificar as estratégias de distinção. 

No capítulo quatro apresentamos a proposta de Caldwell (1995, 2008) e Baxandall (2006) de 

compreender o estilo por meio da investigação da estrutura industrial por trás das escolhas 

materializadas no produto final. Neste momento, seguindo as diretrizes dos autores 

(CALDWELL, 1995; BAXANDALL, 2006), queremos olhar para os modos de produção, para 

as demandas e características dos canais BBC e CBS – respectivamente a mais antiga rede 

pública britânica e uma das mais antigas redes de televisão aberta norte-americana –, de forma 

a compreender as possibilidades e limitações dos criadores/produtores para a composição das 

séries. Nossa proposta é tentar traçar o modo BBC e o modo CBS de fazer séries, procurando 

identificar as especificidades de cada sistema de televisão, tentando verificar como os dois 

sistemas lidam com seus produtos e profissionais, observando como os produtos finais (as 

séries) refletem e explicam as práticas industriais. 

 

5.1. BBC 

Fundada em 18 de outubro de 1922 por John Reith, a British Broadcasting Corporation (BBC), 

emissora de rádio e televisão, é um “serviço público enraizado na regulação estatal” 

(PEARSON, 2015, p. 125, tradução nossa197). Segundo o documento “British Bold Creative” 

de 2015, a missão da rede, desde sua fundação, é informar, educar e entreter os espectadores198. 

Baseada num sistema de televisão pública, em que sua renda provém do imposto pago pelos 

contribuintes199 (licence fee, taxa de licença), a regulamentação sobre a programação (censuras, 

diversidade de programas) é mais exigente que a dos Estados Unidos. Para a BBC, é necessário 

mostrar ao público que seu dinheiro de contribuinte está sendo bem investido (PEARSON, 

                                                 
197 Trecho original: “public service broadcasting rooted in state regulation” (PEARSON, 2015, p. 125). 
198 “A BBC tem uma missão intrínseca: fornecer programas e serviços que as pessoas amam e desfrutam, que as 
informam, educam e entretêm como indivíduos” (BBC British Bold Creative, 2015, p. 9, tradução nossa). 

Trecho original: “The BBC has an intrinsic mission: to provide programmes and services that people love and 
enjoy, and which inform, educate and entertain them as individuals” (BBC British Bold Creative, 2015, p. 9). 
199 Até a década de 1950, a BBC era o único canal televisivo no território britânico. Em 1955, chegou o canal ITV 
(Independent Television), que, diferentemente do primeiro, é essencialmente comercial e permanece, até hoje, 
como principal canal comercial britânico. Por seu caráter fundamentalmente comercial, os executivos da BBC não 
o consideravam uma ameaça (SPANGENBERG, 1997; WEISSMANN, 2012). Em 1964, foi lançado o segundo 
canal público, e, por conta disso, a BBC passou a ser conhecida como BBC One, e o segundo canal, como BBC 
Two.  
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2015). O canal argumenta no documento “British Bold Creative” (2015) que realiza esse feito 

por meio de programas de entretenimento de alto padrão de qualidade, com ênfase nos “Original 

British Drama” (séries e minisséries da BBC).  

Nos anos 1960 e 1970, os produtos eram gravados em vídeo em estúdios próprios da BBC, 

usando recursos da gramática cinematográfica para cenas rápidas fora do estúdio ou para a 

adição de efeitos especiais; o ritmo e tom das séries eram mais determinados pela composição 

diante da câmera do que pelo trabalho de edição (BIGNELL; LACEY, 2014). Como aponta 

Caldwell (1995), houve a necessidade de adotar um estilo mais cinematográfico na tentativa de 

se diferenciar entre os programas e canais, acrescentando convenções de edição e montagem 

cinematográficas. Por exemplo, na produção da BBC nos anos 1960, a opção por planos mais 

longos nas séries era, também, devido à inflexibilidade do videoteipe, que nesse período não 

facilitava a pausa da fita durante a gravação, associada a outras dificuldades, como a vida curta 

da fita, os problemas de armazenamento e de edição. Então, optava-se por filmar cenas longas 

e evitar qualquer edição; após a exibição do programa, a fita era reutilizada para gravar outro 

programa (BIGNELL; LACEY, 2014). 

Nos anos 1970, havia três canais no território britânico: dois públicos (BBC One e BBC Two) 

e um comercial (ITV). Nos anos 1980 surge um novo canal, o Channel 4, uma combinação de 

televisão pública e comercial, ou seja, um canal que compete ao mesmo tempo com a BBC e 

com a ITV pela audiência. As mudanças advindas com o Channel 4 agregam principalmente a 

ideia de programação para grupos específicos (target) de audiência, trazendo maior consciência 

para os diferentes tipos de público-alvo (WEISSMANN, 2012). Além da competição com os 

canais comerciais e mistos, a década de 1980 trouxe para a BBC outros desafios 

(WEISSMANN, 2012).  

O primeiro deles, materializado no comitê “Peacock”, questionava a necessidade de a BBC ser 

financiada pela licence fee. Esse comitê foi criado especificamente para verificar se a BBC 

poderia ser custeada por outra fonte (WEISSMANN, 2012). O relatório Peacock não foi 

aprovado, contudo foi determinante para a discussão sobre o papel da BBC e suas fontes 

orçamentárias. O relatório foi o ponto de partida para o “Broadcasting Act”, em 1990 

(WEISSMANN, 2012), que promoveu muitas transformações no contexto de transmissão e 

produção de conteúdo.  

A nova lei objetivava desregulamentar a indústria de rádio e televisão, ampliar o mercado e 

promover a concorrência, trazendo também a abertura de transmissão para mais provedores 
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(satélite, cabo e digital). O “Broadcasting Act” também determinou que a BBC (que até então 

produzia todos os seus programas) e a ITV deveriam ter no mínimo 25% de programas 

provenientes de estúdios de produção independente (COOKE, 2013).  

Para Lez Cooke (2013), a desregulamentação (especificamente a exigência de 25% de conteúdo 

de produtoras independentes) foi definidora do desenvolvimento estilístico da TV britânica em 

1990-2000. Já para McCaw (2011, 2013), o “Broadcasting Act” e sua política de redução de 

custos, influenciou negativamente no desenvolvimento estético dos produtos, pois, enquanto 

produtoras independentes ganharam espaço para veicular seus programas na BBC e ITV, a 

concorrência e as restrições no orçamento comprometeram o desenvolvimento dos programas 

desses canais. Isso foi refletido, por exemplo, na série de Sherlock Holmes (1984-1994) do 

canal ITV, que vimos no capítulo três. 

O projeto da ITV tinha como primeiro episódio a adaptação do conto “Escândalo na Boêmia”, 

que trouxe diálogos e enredos diretamente de Doyle, ao mesmo tempo que homenageava 

Sidney Paget, ao reproduzir algumas cenas baseadas em suas ilustrações. Nos episódios 

seguintes, os produtores tentaram manter a atmosfera e os cenários descritos nos contos de 

Doyle. Apesar disso, o contexto de mudanças impactou diretamente a produção da série: 

Com os orçamentos sob crescente escrutínio e as medidas de redução de 
custos introduzidas, o desejo de entregar as histórias de Conan Doyle em todos 
os seus detalhes e glória histórica foi comprometido pela pressão para obter 
lucro financeiro. Locais foram (economicamente) repensados e narrativas 
retrabalhadas com o custo em mente. (MCCAW, 2011, p. 13, tradução 
nossa200). 
 

A adaptação do romance “O cão dos Baskerville” (The Hound of the Baskervilles, 1988), em 

especial, evidenciou as dificuldades enfrentadas. Devido aos cortes orçamentários, fizeram-se 

necessárias a redução da quantidade de personagens e a mudança da locação de Darmoor para 

Yorkshire, além de evitar a utilização de efeitos especiais mais caros, levando o produtor da 

série, Michael Cox, a comentar que devido ao clima de mudanças políticas e financeiras eles 

não puderam produzir a adaptação do romance como gostariam (MCCAW, 2011).   

McCaw (2011) argumenta que o desejo por sucesso econômico – em detrimento do artístico e 

estético –, decorrente das mudanças, multiplicou a produção de adaptações na televisão. De 

                                                 
200 Trecho original: “With budgets under growing scrutiny, and cost-cutting measures introduced, the desire to 
deliver the Conan Doyle stories in all their detail and historical glory was compromised by the push to make a 
financial profit. Locations were (economically) rethought, and narratives reworked with cost in mind” (MCCAW, 
2011, p. 13).  
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fato, o autor observa que nos anos 1980 e início da década de 1990 houve um boom de 

adaptações em território britânico; as adaptações proliferaram em todos os meios, tais como 

cinema, teatro e televisão (MCCAW, 2011). Isso teria relação com aspectos econômicos e 

estéticos, pois, em um momento de baixo investimento, produtores optavam pela segurança ao 

retrabalhar histórias conhecidas, em detrimento de caminhos (e histórias) que ainda não foram 

testados. 

Significa dizer que as adaptações têm sido usadas em períodos de mudanças como um formato 

economicamente seguro (MCCAW, 2011; MARC, 2016). Nesse sentido, Wells-Lassagne 

(2017) comenta que no início da transmissão televisiva utilizavam-se adaptações de programas 

e séries de rádio, pois pretendia amenizar a transição para uma nova tecnologia. 

Complementando, “adaptações de obras populares e de gêneros inteiros de mídias anteriores 

tendem a dominar o período introdutório” (MARC, 2016, p. 1, tradução nossa201).  

Adaptações das histórias de detetive, sugere McCaw (2011), tornaram-se atrativas por se 

basearem na ideia de que adaptar histórias consagradas agregaria muitos leitores/apreciadores 

e poderia implicar produtos com mais chances de sucesso de audiência. A produção de séries 

de detetives se tornou tão frequente que (juntamente com os dramas históricos) se configuraram 

produtos tradicionais da produção britânica exportados para outros territórios (STEEMERS, 

2011), tornando o crime fiction o produto mais popular para as audiências europeias (HANSEN; 

PEACOCK; TURNBULL, 2018). Brunsdon (1998) afirma que o gênero domina as 

programações da televisão britânica, pois, além da viabilidade comercial dessas narrativas 

(MCCAW, 2011), as séries policiais são um recurso confiável para o broadcast (BRUNSDON, 

2017). 

Retomando a questão das mudanças legislativas e econômicas que reconfiguraram as práticas 

da BBC, a partir de 1990 a introdução de novas tecnologias de transmissão – TV a cabo e por 

satélite – promoveu o aumento da competição. Os riscos financeiros advindos da possibilidade 

de perder audiência para canais concorrentes determinaram a reorientação da televisão britânica 

(WEISSMANN, 2012; COLBRANA, 2014). Essa reorientação também estabeleceu novas 

práticas de trabalho: os contratos temporários e a terceirização da produção.  

                                                 
201 Trecho original: “adaptations of popular works and of entire genres from previous media tend to dominate the 
introductory period” (MARC, 2016, p. 1).  
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No início dos anos 1990, a BBC vendeu diversas instalações técnicas e de produção, 

aumentando a proporção de programas comissionados por produtoras independentes. Numa 

tentativa de minimizar os riscos e devido à necessidade de redução dos custos, foi dada mais 

importância a estratégias de planejamento e marketing (WEISSMANN, 2012; COLBRANA, 

2014). Isso resultou na transferência do poder de decisão dos produtores para aqueles que 

definem a programação, o que acarretou alterações na dinâmica de controlar o que pode ser 

produzido e qual espaço vai ocupar na grade de programação.  

Enquanto nos anos 1990 os índices de audiência eram apenas um dos elementos levados em 

consideração na decisão de produzir ou não uma série, nos anos 2000 esses números (associados 

ao investimento monetário) influenciaram cada um dos aspectos do processo decisório 

(COLBRANA, 2014). 

Marianne Colbrana (2014) comenta que durante os anos 1990 os roteiristas e produtores tinham 

considerável autonomia na criação e no desenvolvimento dos produtos, com envolvimento 

mínimo do canal. Entretanto, as mudanças no final dos anos 1990 e início de 2000 instauraram 

mais poder de decisão àqueles que definem a programação. Sendo assim, esses executivos 

passaram a intervir desde os primeiros níveis de produção. A autora, ao examinar os discursos 

dos produtores de séries dos anos 1990 e 2000, identifica claramente mudanças nos modos de 

a emissora interferir nas decisões sobre os produtos. Nos anos 1990 temos: 

Eles [executivos do canal] assistiram pedaços dele ao longo da produção... e 
se envolviam muito pouco, mas outros comissionados assistiam a alguns 
shows todos os dias e se envolviam muito. Mas de todo modo, o 
relacionamento é o mesmo – é o dinheiro deles que você gasta, então, 
obviamente, é muito importante que, em primeiro lugar, você dê a eles o 
produto que eles acham que querem. (COLBRANA, 2014, p. 175, tradução 
nossa202). 
 

O discurso do produtor da série revela uma considerável autonomia de criação, ao mesmo 

tempo que o canal demanda a produção de um programa de sucesso. E pós-2000: 

Originalmente eu escrevi como um filme, mas o canal disse que eles queriam 
que fosse uma série. Então eu transformei o filme no último episódio e depois 
escrevi o início. Eu também queria que toda a ação fosse definida em uma 
delegacia de polícia, mas eles não queriam isso, eles disseram que uma série 

                                                 
202 Trecho original: “They watched bits of it along the way... They had a very light touch, but other commissioners 
would watch the rushes of some shows every day and get very involved. But either way, the relationship’s the 
same – it’s their money that you’re spending so obviously it’s very important that you give to them the thing that 
they thought they wanted in the first place” (COLBRANA, 2014, p. 175). 
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de filmes de suspense seria mais comercializável. (COLBRANA, 2014, p. 
175-6, tradução nossa203). 
 

A fala desse criador exemplifica a interferência do canal desde os primeiros estágios da 

concepção do produto, alterando o formato, a duração, o cenário principal e a narrativa204. 

Todos esses eventos – a desregulamentação, os novos canais e plataformas, o desenvolvimento 

dos aparatos técnicos (câmera, ilha de edição, efeitos), as exigências do Estado – culminam em 

uma maior competição pela atenção da audiência, e isso incide na produção do conteúdo, seja 

no nível narrativo (definindo os enredos e roteiros) ou no visual (CALDWELL, 1995).  

Weissman (2012), Bignell e Lacey (2014), Colbrana (2014) e Pearson (2015) apontam que as 

mudanças neoliberais (mercado de livre concorrência) e inovações tecnológicas facilitam a 

competição mundial, enfraquecem o serviço público e encorajam a competição comercial, e 

“essas tendências regulatórias e tecnológicas têm ameaçado a BBC de tal forma que ela precisa 

constantemente articular seu valor para os telespectadores, a fim de justificar que cada família 

pague a taxa de licença” (PEARSON, 2015, p. 126, tradução nossa205). As explicações e 

justificativas da BBC são publicadas em forma de relatórios e do “Royal Charter”206. 

Em 2005, dois anos antes da publicação do “Royal Charter” de 2007, a emissora divulgou o 

relatório “Green Paper”, cujo conteúdo apresenta as decisões e estratégias para 

programas/programação da BBC. O relatório aponta que o digital está alterando as formas de 

transmissão, na medida em que o público escolhe e monta suas próprias programações, e, por 

isso, a BBC precisa se adequar a esse novo contexto, tendo como uma das diretrizes “enriquecer 

a vida cultural do Reino Unido através da excelência criativa em programação distinta e 

original” (BBC Green Paper, 2005, p. 27, tradução nossa207). Para alcançar os objetivos de 

programas distintos e de alta qualidade, uma das estratégias é o investimento em mais “dramas 

                                                 
203 Trecho original: “Originally I wrote it as a film, but the channel said they wanted it to be a series. So then I 
turned the film into the last episode and then worked back. I also wanted all the action to be set in one police 
station, but they didn’t want that, they said that they thought a series of thrillers would be more marketable” 
(COLBRANA, 2014, p. 175-6). 
204 Na introdução comentamos o caso de Sherlock, que incialmente teria seis episódios de 60 minutos, mas se 
transformou em três episódios de 90. Esse evento corresponde aos procedimentos adotados pelos canais britânicos 
a partir de 2000.  
205 Trecho original: “These regulatory and technological trends have threatened the BBC to such an extent that it 
must now constantly articulate its value to viewers in order to justify each household’s paying the licence fee” 
(PEARSON, 2015, p. 126). 
206 O Royal Charter, a base constitucional da BBC, estabelece os objetivos públicos e garante a independência do 
canal. É revisado a cada dez anos, o primeiro foi publicado em 1927. 
207 Trecho original: “Enriching the cultural life of the UK through creative excellence in distinctive and original 
programming” (BBC Green Paper, 2005, p. 27). 
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originais, comédia, notícias, documentários, arte e música” (BBC Green Paper, 2005, p. 29, 

tradução nossa208). Nesse sentido, produzir dramas de qualidade tornou-se um dos objetivos da 

BBC, amplamente divulgado em campanhas promocionais para agregar valor a seus 

produtos209, sendo a série Sherlock um dos frutos dessa nova estratégia.  

 

5.1.1. Sobre Sherlock 

Mark Gatiss, cocriador de Sherlock, comenta que a ideia de criar a série começou em uma 

viagem de trem de Cardiff a Londres (TRIBE, 2014). Em uma conversa com Steven Moffat, 

que passava de Doctor Who a James Bond, cogitaram como seria atualizar o personagem de 

Doyle (BARNES, 2011). Os dois produtores se posicionam como fãs e conhecedores das 

histórias do cânone, em suas falas, em entrevistas e em materiais de divulgação210, reafirmando 

constantemente a adoração das diversas adaptações do grande detetive, como as de Wilmer e 

Cushing, bem como a série protagonizada por Brett (TRIBE, 2014). 

Segundo Gatiss, a dupla criadora de Sherlock desejava se aproximar das histórias de Doyle e 

recuperar o “pensamento original, restaurar a ideia de dois jovens homens radicalmente 

diferentes se tornando amigos improváveis em aventuras ainda mais improváveis” (Gatiss em 

TRIBE, 2014, p. 6, tradução nossa211). Reiterando uma posição que visava o distanciamento de 

outros produtos do gênero, Gatiss declara: “Não é uma série de detetives, é uma série sobre um 

detetive. É sobre sua vida e as coisas que aconteceram com ele, sobre o seu relacionamento 

com as pessoas. Então não podemos apenas fazer o episódio da semana em Sherlock” (Gatiss 

em TRIBE, 2014, p. 22, tradução nossa212).  

                                                 
208 Trecho original: “original UK drama, comedy, news, documentaries, the arts and music” (BBC Green Paper, 
2005, p. 29). 
209 Por exemplo, agrupando vários de seus dramas em um único trailer, divulgando como “Original British Drama” 
(2012). Outro exemplo foi o vídeo promocional “Pure Drama” (2015), que comentamos anteriormente, essa 
propaganda fez uso de CGI para reunir, em uma mesma cena de crime, os principais detetives do canal.  

“BBC One Original British Drama trailer” e “Sherlock, Luther and DSI Gibson team-up – Pure Drama” estão 
disponíveis em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WXDq_a0l4Zc e https://www.youtube.com/watch?v=NASMiA-kc8A. 
Acesso em: 30 nov. 2018. 
210 Disponível no extra do blu-ray da primeira temporada. 
211 Trecho original: “original thinking, to restore the idea of two radically different young men becoming unlikely 
friends in even more unlikely adventures” (Gatiss em TRIBE, 2014, p. 6). 
212 “It’s not a detective series, it’s a serie about a detective. It’s about his life and the things that happened to him, 
his relationship with people. So we can’t just do the story of the week on Sherlock” (Gatiss em TRIBE, 2014, p. 
22). 

https://www.youtube.com/watch?v=WXDq_a0l4Zc
https://www.youtube.com/watch?v=NASMiA-kc8A
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Tom Steward (2012) comenta que Gatiss e Moffat vieram de uma tradição de escrita de fãs, ao 

fazer pastiches de Doctor Who (BBC, 2005-), e eventualmente foram convidados a escrever 

roteiros para alguns episódios oficiais da série (STEWARD, 2012). Essa relação de cocriação 

não se limita aos âmbitos profissionais, pois a dupla mantém uma amizade de longa data. Além 

disso, Moffat é casado com Sue Vertue, produtora da série e também grande amiga de Gatiss. 

O trio, Gatiss, Moffat e Vertue, cultiva carreiras de sucesso na produção audiovisual 

britânica213. 

Após trabalharem na ideia por alguns meses, o trio se reuniu com a chefe do departamento de 

drama da BBC, Julie Gardner. A sessão de pitch durou cerca de uma hora e no final Gardner 

aprovou a ideia da modernização de Sherlock Holmes. Segundo os criadores, traduzir Holmes 

para o século XXI seria estrategicamente inteligente, por não custar tanto quanto um drama de 

época e por ter como protagonista o popular Sherlock Holmes (TRIBE, 2014).  

Então, em dezembro de 2008, a BBC divulgou um comunicado de imprensa anunciando a 

produção da nova série214:  

O primeiro episódio de 60 minutos, escrito por Moffat, vai ser filmado em 
janeiro de 2009 e vai ser dirigido por Coky Giedroyc (Virgin Queen, 
Blackpool, Oliver Twist). Sherlock é uma abordagem emocionante, divertida 
e rápida do gênero drama policial ambientado na Londres atual. 
Os detalhes icônicos dos livros originais de Conan Doyle permanecem – eles 
moram no mesmo endereço, têm os mesmos nomes e, em algum lugar na 
Londres de 2009, Moriarty está esperando por eles (tradução nossa215). 
 

De certa forma, esse comunicado traz semelhanças com os press releases das séries dos anos 

1950 e 1960 ao afirmar proximidade e fidelidade ao texto de Doyle. O anúncio informa o 

propósito de produção de uma série de seis episódios de sessenta minutos baseados nas histórias 

canônicas. Sendo assim, o trio se dedicou a encontrar os atores, preparar locações e gravar o 

                                                 
213 Steven Moffat trabalhou como roteirista e produtor de vários episódios de Doctor Who (BBC, 2005-) e 
participou do roteiro de The adventures of Tintin (Steven Spielberg, 2011). Sue Vertue é produtora de TV desde 
1991 e filha de Beryl Vertue – fundadora e presidente da produtora Hartswood Films, responsável por Sherlock. 
Mark Gatiss é ator, roteirista e produtor, conhecido por seu trabalho (de criador, roteirista e ator) na série de 
comédia The League of Gentlemen (BBC, 1999-2002). 
214 Disponível em: http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/12_december/19/sherlock.shtml. 
Acesso em: 10 nov. 2018.  
215 Trecho original: “The 1 x 60-minute episode, written by Moffat, will shoot in January 2009 and will be directed 
by Coky Giedroyc (Virgin Queen, Blackpool, Oliver Twist). Sherlock is a thrilling, funny, fast paced take on the 
crime drama genre set in present day London. The iconic details from Conan Doyle’s original books remain – they 
live at the same address, have the same names and, somewhere out there in the London of 2009, Moriarty is waiting 
for them”. 

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/12_december/19/sherlock.shtml


140 
 

episódio piloto. Após a pós-produção, o episódio de sessenta minutos foi exibido para uma 

audiência-teste. Os feedbacks da produção foram positivos e intrigantes, como comenta Vertue: 

O que descobrimos foi que pessoas gostaram de Sherlock e John juntos. Eles 
também sentiram que Lestrade e a polícia pareciam um pouco idiotas, e isso 
não era nossa intenção. E todos eles queriam saber onde Moriarty estava! Até 
as pessoas que não leram as histórias sabiam que havia um Moriarty. Nenhum 
deles parecia se preocupar que a narrativa fosse nos dias atuais216. (TRIBE, 
2014, p. 33). 
 

Importante lembrar aqui das exigências dos herdeiros de Doyle de que os produtos britânicos 

originados no texto canônico não poderiam ser modernizados (liberdade que foi dada no 

contexto norte-americano), inclusive se manteve como preocupação quando parte das histórias 

entraram em domínio público, como vimos no capítulo três. Na fala de Vertue pode-se inferir 

que a atualização dos personagens e das histórias ainda era um receio.  

Após assistir ao piloto e receber o feedback da audiência teste, a diretoria do departamento de 

drama da BBC solicitou alteração do formato, pedindo que fossem produzidos três episódios 

com noventa minutos, sendo, de acordo com Moffat, necessário recomeçar do zero (TRIBE, 

2014). Então, contrataram um outro diretor e mais um roteirista, informado no novo 

comunicado de impressa em março de 2010217:  

A série é cocriada pela incrível parceria de Steven Moffat (Doctor Who, 
Coupling) e Mark Gatiss (The League Of Gentlemen, Doctor Who, Crooked 
House) e é produzida por Sue Vertue (Coupling, The Cup). 
Os três filmes de 90 minutos, escritos por Steven Moffat, Mark Gatiss e Steve 
Thompson (Whipping It Up, Mutual Friends), estão sendo dirigidos por Paul 
McGuigan (Lucky Number Slevin, Gangster No. 1, The Acid House) e Euros 
Lyn (Doctor Who, Torchwood) (tradução nossa218) 
 

Esse texto revela a interferência da BBC, moldando a proposta dos produtores para se adequar 

à necessidade do canal. Moffat defendeu a ampliação do episódio ao argumentar que o formato 

de noventa minutos permitiria combinar o desenvolvimento da relação de Sherlock e John com 

                                                 
216 Trecho original: “What we found out was that people like Sherlock and John togheter. They also thought that 
we’d made Lestrade and the police a bit stupid, which wasn’t the intention at all. And they all wanted to know 
where Moriarty was! Even people who hadn’t read the stories knew there was a Moriarty. None of them seemed 
to worry that it was modern-day” (TRIBE, 2014, p. 33).  
217 Disponível em: http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2010/03_march/11/sherlock.shtml. 
Acesso em: 30 nov. 2018. 
218 Trecho original: “The drama is co-created by the amazing partnership of Steven Moffat (Doctor Who, Coupling) 
and Mark Gatiss (The League Of Gentlemen, Doctor Who, Crooked House) and produced by Sue Vertue 
(Coupling, The Cup). The three x 90-minute films, written by Steven Moffat, Mark Gatiss and Steve Thompson 
(Whipping It Up, Mutual Friends), are being directed by Paul McGuigan (Lucky Number Slevin, Gangster No. 1, 
The Acid House) and Euros Lyn (Doctor Who, Torchwood)”. 
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os casos que eles investigam, equilibrando esses dois elementos da narrativa219. Moffat, então, 

convidou mais um amigo e entusiasta de Holmes para fazer parte do projeto, o iniciante 

roteirista Steve Thompson (THOMPSON, 2012). O novo episódio foi dirigido por Paul 

McGuigan, que dirigiu filmes de crime/mistério, como Gangster No. 1 (2000), The Reckoning 

(2004), Wicker Park (2004) e três episódios da série médica Monroe (ITV, 2011-2012).  

Comparando os dois episódios (de sessenta e de noventa minutos), podemos notar grandes 

mudanças na narrativa e no estilo da série, provavelmente devidas à alteração na direção e 

equipamentos. O episódio de sessenta minutos foi dirigido por Giedroyc, que dirigiu diversos 

episódios televisivos, frequentemente de baixo orçamento. A direção de McGuigan para o 

episódio de noventa minutos trouxe mais elementos reconhecíveis da gramática de filmes de 

mistério. Além da clara diferença de estilo, também identificamos algumas diferenças na 

estrutura narrativa, que demarcam maior aproximação aos seriados investigativos norte-

americanos. 

Por exemplo, no episódio de sessenta minutos não existem cenas de apresentação do caso. O 

fato de esse elemento existir no episódio de noventa minutos colabora na aproximação de 

Sherlock a convenções de seriados investigativos (que frequentemente exibem no teaser o caso 

do episódio). Encontramos outra evidência na cena em que Sherlock e John investigam a cena 

do crime: no episódio piloto a cena é mais simples, sem efeitos de edição e CGI; já o episódio 

posterior tem muitos efeitos gráficos e elementos que podem ser remetidos à franquia da série 

CSI (CBS). Para Bull (2016), Sherlock “claramente segue os passos de shows como CSI ou 

Bones” (BULL, 2016, p. 2, tradução nossa220). No entanto, os cocriadores discordam dessa 

afirmação, Moffat justifica que a maior ênfase na investigação se deve à ampliação do tempo 

do episódio, no novo formato o desenvolvimento dos personagens poderia coexistir com os 

casos investigados (TRIBE, 2014). Nesse sentido, os dois criadores enfatizam a defesa de que 

a série Sherlock não é um “CSI: Baker Street” (BULL, 2016).  

 

 

 

 

                                                 
219 Comentário proferido no material extra disponível do blu-ray da primeira temporada. 
220 Trecho original: “It clearly follows in the footsteps of shows such as CSI or Bones” (BULL, 2016, p. 2). 
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5.2. CBS  

A CBS (Columbia Broadcasting System, nome em desuso desde 1974221) é uma das mais 

antigas redes de rádio/televisão americana, um sistema de broadcast comercial. Curtin e 

Shattuc (2018) afirmam: “Desde o início, as redes e estações de televisão confiaram 

principalmente na receita de publicidade para sustentar suas operações e gerar lucros. [...] A 

publicidade é absolutamente central para a economia da televisão” (CURTIN; SHATTUC, 

2018, p. 34, tradução nossa222). Diferentemente do modelo britânico, o sistema estadunidense 

se fundamenta na venda de espaços publicitários como captação financeira para produção, 

manutenção e lucro. Ramos comenta que “a televisão era, antes de tudo, em qualquer contexto, 

um produtor de audiências vendáveis aos publicitários” (RAMOS, 2004, p. 43). Por sua vez, o 

próprio intervalo comercial reforça a ideia de que “a televisão é um fenômeno essencialmente 

‘econômico’” (CALDWELL, 2005, p. 94, tradução nossa223). Isso significa que no modelo de 

televisão nos Estados Unidos temos uma programação desenhada de forma a captar maior 

audiência (ou público de nicho) para a venda dos espaços publicitários e, com isso, a obtenção 

de lucro224. Curtin e Shattuc (2018) complementam que a programação da televisão é um meio 

de atrair atenção da audiência e esta atenção é vendida para os anunciantes. 

Tradicionalmente a televisão estadunidense é considerada muito mais orientada por pesquisas 

de mercado (números de audiência, target de público), e isso se deve em parte à necessidade 

de se ter parceiros e afiliados, como anunciantes e patrocinadores, para financiar as operações 

e o desenvolvimentos do que vai ser exibido na tela (GITLIN, 1985; CALDWELL, 2005). 

Nesse contexto, as questões mercadológicas são explícitas e o ambiente é altamente competitivo 

(entre canais, programas e plataformas), tornando-se determinantes na forma de lidar com (e 

                                                 
221 De origem no rádio, com grande interesse e investimentos em produtos fonográficos, a CBS se chamava 
Columbia Phonograph Company. Ainda na década de 1920 veio a perder o Phonograph do nome (SLATER, 
1988). Na década de 1970, começou a ser utilizada apenas a sigla CBS para se referir ao conglomerado.  
222 Trecho original: “Since the very beginning, television networks and stations have relied primarily on advertising 
income to support their operations and generate profits. [...] Advertising is absolutely central to the television 
economy” (CURTIN; SHATTUC, 2018, p. 34). 
223 Trecho original: “television is a quintessentially ‘economic’ phenomenon” (CALDWELL, 2005, p. 94). 
224 A questão mercadológica é tão evidente que, na década de 1970, quando houve brusca queda nas vendas dos 
espaços publicitários, a CBS, almejando captar os anunciantes que possuíam um orçamento mais limitado, passou 
a vender espaços de trinta segundos (antes o tempo mínimo oferecido era de sessenta segundos), o que promoveu 
a recuperação do canal.  

Além disso, as vendas alcançaram a marca de dois bilhões em 1978, ultrapassando três bilhões no ano seguinte. A 
estratégia da CBS foi seguida pelos outros canais (SLATER, 1988). Nos anos 2000, além dos formatos 
diferenciados, as séries passaram de quatro atos (chegando a casos de seis atos) para comportar mais blocos de 
intervalos comerciais (DOUGLAS, 2011).  
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definir) a programação. Nesse momento, trazendo o histórico da CBS, buscamos verificar como 

os diversos aspectos (econômicos, como as crises, orçamentos, investidores; e governamentais, 

como a regulamentação) configuram e alteram os processos decisórios sobre o que e como 

produzir.  

Um dos princípios da rede CBS Corporation, em sua origem, era informar e educar os norte-

americanos225. Nas palavras de Ed Murrow226: “Vamos tornar a CBS a grande rede de notícias 

do mundo. Vamos informar e educar o povo da América” (SLATER, 1988, p. 106, tradução 

nossa227). Ed Murrow e Paul Kesten228 declaravam o desejo de que a CBS se tornasse uma 

grande rede e afirmavam preocupação em relação aos efeitos negativos da 

supercomercialização (SLATER, 1988). Porém, é possível notar que as aspirações comerciais 

da CBS estavam notadamente desde o rádio229 e especialmente na televisão (SLATER, 1988).  

O impulso comercial da rede broadcast estadunidense determina, quase sempre, as decisões de 

programação (GITLIN, 1985). Desde os anos dourados do rádio, passando para o domínio 

televisivo, a partir de 1950, e hoje em diversas plataformas, o schedule (programação) é parte 

essencial do broadcast. A programação televisiva se refere às estratégias usadas para 

desenvolver e definir dias e horários dos programas com o objetivo de atrair e manter a atenção 

dos espectadores (GITLIN, 1985; CURTIN; SHATTUC, 2018). Nesse contexto, as redes 

tentam satisfazer os desejos dos anunciantes ao definir uma programação “que irá atrair o 

público desejado e servir como um ambiente apropriado para as mensagens dos anunciantes” 

(NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 32, tradução nossa230).  

                                                 
225 Os atuais objetivos, disponíveis na página oficial do canal na internet, falam sobre construir ambientes que 
valorizem a diversidade. Ao reconhecer o poder que uma empresa de mídia possui, eles se comprometem a tornar 
a diversidade (em frente às câmeras e atrás delas, em suas diversas unidades de negócios) uma realidade na 
empresa e com isso impactar toda a indústria. Disponível em: www.cbscorporation.com/about. Acesso em: 10 
nov. 2018. 
226 Edward R. Murrow trabalhou para a CBS desde 1935, permanecendo com a rede durante toda a sua carreira. 
Ele foi o pioneiro no desenvolvimento jornalistico da CBS tanto no rádio como na TV, em um momento em que 
a CBS ainda não tinha um departamento específico para notícias. 
227 Trecho original: “We are going to make CBS the greast news network in the world. We are going to inform 
and educate the people of America” (SLATER, 1988, p. 106). 
228 Vice-presidente em 1946.  
229 Por exemplo, notamos nas falas do criador e presidente da rede CBS, William Paley (SLATER, 1988), que não 
há um interesse em educar e informar, e sim entregar às pessoas os tipos de programas que elas queriam ouvir: 
programas de entretenimento. 
230 Trecho original: “that will attract the desired audience and serve as an appropriate environment for the 
advertisers’ messages” (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 32). 
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Desse modo, a programação é definida por indivíduos (executivos de programação) que 

escolhem o tipo de programa (entretenimento, notícias, variedades) que será produzido e 

exibido, o período do ano, dia da semana e horário. Curtin e Shattuc (2018) observam que 

“redes de televisão e estações têm departamentos de pesquisa que reúnem e analisam dados 

sobre programas e blocos de programação. Eles tentam mapear tendências no comportamento 

do espectador e comparar o desempenho de seus programas com os concorrentes” (CURTIN; 

SHATTUC, 2018, p. 35, tradução nossa231).  

Portanto, um dos problemas enfrentados pelas redes é como manter uma audiência rentável, 

assim como garantir a fidelidade e o retorno desse público, de modo que não seja sempre apenas 

um público de nicho, que atrai apenas um segmento de anunciantes (GITLIN, 1985; NICHOLS-

PETHICK, 2012). Tenta-se encontrar um equilíbrio, com programas que focam em público de 

nicho, mas que sejam suficientemente diversificados para atingir uma audiência mais geral: 

Por um lado, existe um aumento do incentivo em focar segmentos específicos 
da audiência, a fim de garantir aos anunciantes um uso eficiente de seu 
dinheiro [...]. Por outro lado, tanto a rede tradicional broadcast quanto, cada 
vez mais, as redes a cabo estão interessadas em capturar, tão grande quanto 
possível, uma fatia do público. (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 44, tradução 
nossa232). 
 

Quanto mais diversificado o público, maior a possibilidade de altos índices de audiência que 

atraem anunciantes (GITLIN, 1985; CURTIN; SHATTUC, 2018). Porém, a verdade é que, 

mesmo com isso em mente, os executivos nem sempre acertam nas escolhas e programas 

fracassam. O vice-presidente do departamento de drama da CBS, Scott Siengler, comentou: 

“Porque é uma audiência de massa – é uma enorme e inimaginável audiência – com gostos tão 

difusos que geralmente você tem que tentar advinhar” (Siengler em GITLIN, 1985, p. 22, 

tradução nossa233). Ele explicou que para decidir pode-se tentar utilizar os precedentes que 

foram sucesso, como também utilizar os dados sociais que encontrar, e seguir a intuição para o 

negócio. Contudo, no fim, nunca se tem certeza de fato. 

                                                 
231 Trecho original: “television networks and sations have research departments that gather and analyse data about 
shows and scheduling blocks. They try to map trends in viewer behaviour and try to compare the performance of 
their shows against those competitors” (CURTIN; SHATTUC, 2018, p. 35). 
232 Trecho original: “On the one hand, there is increased incentive to focus on particular segments of the audience 
in order to assure advertisers of an efficiente use of their Money [...]. On the other hand, both traditional broadcast 
network and, increasingly, cable networks are still interested in capturing as large a slice of the audience as 
possible” (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 44).  
233 Trecho original: “because it’s a mass audience – it’s an unimaginably large audience – the audience tastes are 
so diffused and so general that you’ve got to be guessing” (GITLIN, 1985, p. 22).  
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Gitlin (1985) observa que, normalmente, cada canal possui um departamento de entretenimento 

que é dividido em microdepartamentos de drama, comédia, variedades, entre outros. As ideias 

para os programas vêm de sessões de pitch com produtores e/ou os produtores/roteiristas 

contratados pelos estúdios/produtoras parceiros. Se acreditam que as ideias para personagens e 

enredos podem alcançar sucesso de audiência, encaminham para o chefe do departamento de 

entretenimento, este decide se aprova ou não a produção do piloto.  

Para Robert Slater (1988), o verdadeiro início da televisão se deu em 1948, quando a CBS 

passou a produzir seus próprios programas e enviá-los para as estações de TV via cabo ou por 

película via correios. A CBS produzia programas de variedades, comédias de situação, 

mistérios, dramas, infantis, show de perguntas, esportes e notícias. O entretenimento, como 

apostava o fundador da CBS, era o segmento que mais trazia rendimento para a empresa234.  

Além dos casos de sucesso, o crescimento exponencial de vendas de espaços publicitários deve-

se também a proliferação de séries episódicas, como o sitcom I Love Lucy 235. Na década de 

1950 a CBS oferecia em sua programação as séries episódicas, cuja grande parte era baseada 

na fórmula de crime-mistério. Em 1953, esse formato tornou-se o principal produto, ocupando 

maior espaço na grade do canal (SLATER, 1988). Nesse sentido, Nichols-Pethick (2017) 

reconhece que as séries de crime estão presentes desde quando se existe televisão. 

Consideremos como exemplo de modos de produção a série Man against crime (CBS, 1949-

1954), um dos primeiros programas em que o protagonista era um detetive particular (PI236). 

Por muito tempo a série foi um grande sucesso de audiência, sua principal característica 

definidora era o patrocínio dos cigarros Camel, que não se limitava a contribuir com os custos 

                                                 
234 Em 1948, o lucro foi de 64 milhões; em 1949, 91,8 milhões. E em 1952, as vendas da rede totalizaram 215,5 
milhões (SLATER, 1988). 
235 Como exemplo da estrutura de decisão e produção da CBS, vamos brevemente comentar o caso da série I love 
Lucy. Em 1948, a atriz de filmes hollywoodianos, Lucille Ball, foi contratada pela rádio CBS para um piloto em 
que ela atuava como uma esposa que sempre colocava o seu marido em situações absurdas. Esse piloto foi um 
grande sucesso na rádio e logo se tornou uma série.  

Em 1949, ela apareceu na TV com seu marido cubano num famoso programa de variedades do canal (Ed Wynn’s). 
Os produtores executivos adoraram, logo desejaram transferir o programa de rádio para a televisão, dando a Lucy 
o papel de protagonista. Lucy insistiu que seu marido estivesse também no show, contudo os executivos não 
concordaram, afirmando que Desi Arnaz não era de fato um ator e que possuía um sotaque espanhol, o que não 
seria bem-aceito na audiência americana. A atriz não aceitou as condições. 

Em 1950, o casal fundou a empresa Deslu Productions para produzir eles mesmos o I Love Lucy. Em 1951, 
finalmente a CBS cedeu e exibiu o show, que logo se tornou um grande sucesso, sendo o programa mais assistido 
da TV norte-americana em quatro das suas seis temporadas (SLATER, 1988). I Love Lucy recebeu cinco prêmios 
Emmy, entre eles o de melhor Comédia de Situação.  
236 Private eye. 
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de produção: o anunciante incidia diretamente (com uma lista de instruções) na forma como 

eram escritos e produzidos os episódios.  

Os episódios eram escritos por roteiristas freelances e cada um custava de 10 a 15 mil dólares 

para ser produzido. Na lista de recomendações do anunciante encontravam-se instruções diretas 

para os roteiristas:  

Não pode haver nenhuma pessoa desonrosa fumando um cigarro. Não associe 
o hábito de fumar cigarros a cenas indesejáveis ou a situações imprevisíveis. 
[...] Verificou-se que mantemos melhor o interesse do público quando nossa 
história envolve assassinatos. Portanto, embora outros crimes possam ser 
introduzidos, alguém deve ser assassinado, preferivelmente cedo, [...]. 
(BARNOUW, 1990, p. 132, tradução nossa237).   
 

Eric Barnouw (1970, 1990) afirma que as instruções afetavam não apenas o roteiro, como 

também a direção e produção do programa. A série, exibida ao vivo no prédio da CBS, no 

Grand Central Terminal, sofria com inúmeras pressões e problemas, tais como a limitação de 

apenas cinco cenários, sendo que um obrigatoriamente deveria ser o escritório do PI em Nova 

Iorque. Outro problema era o fato de o elenco só poder realizar um único ensaio com todo o 

equipamento (iluminação, microfones e câmera), havendo grande tensão devido à possibilidade 

de erros. Observando o sucesso I Love Lucy, filmado em película para posterior exibição, o 

patrocinador e produtores decidiram, após anos de programa ao vivo, mudar para gravação em 

película. A produção, então, foi deslocada para um estúdio no Bronx, ampliando o tempo de 

gravação (dois dias no estúdio e um dia para gravações exteriores), assim como expandindo o 

custo de produção para 20 a 25 mil por episódio (BARNOUW, 1970).   

Ainda na década de 1950, a audiência estava crescendo e o número de televisores nos lares 

estadunidenses foi triplicado. Vinculado a esse contexto, Slater (1988) observa que as redes de 

televisão estavam também expandindo os lucros de forma exponencial, devido à sua 

programação de sucesso238, a CBS recebia grande parte desses investimentos (SLATER, 1988).  

Na década de 1960, os satélites estavam prestes a transformar o ambiente de produção e 

distribuição televisiva. Até então, as fitas dos programas precisavam percorrer distâncias para 

                                                 
237 Trecho original: “Do not have the heavy or any disreputable person smoking a cigarette. Do not associate the 
smoking of cigarettes with undesirable scenes or situations plot-wise. [...] It has been found that we retain audience 
interest best when our story is concerned with murder. Therefore, although other crimes may be introduced, 
somebody must be murdered, preferably early, [...]” (BARNOUW, 1990, p. 132). 
238 Slater (1988) comenta que em 1955 sete programas da CBS estavam no top 10 de mais assistidos do país, 
tornando o canal a rede de broadcast mais popular, status que perdurou inabalável por quase vinte anos. 



147 
 

chegarem às afiliadas da rede, ou seja, o programa nunca seria exibido no mesmo dia e horário 

em todos os locais (SLATER, 1988). Isso se tornou possível em 1962, com o Telstar, o primeiro 

satélite de comunicação: “Juntamente com a fita de vídeo, os satélites agora permitem que as 

redes de televisão concorram com o jornal impresso para cobrir os principais eventos do dia” 

(SLATER, 1988, p. 205, tradução nossa239). Contudo, o custo elevado por apenas dez minutos 

de transmissão só permitia que as emissoras utilizassem o satélite no máximo duas vezes por 

semana.  

Mais tarde, porém, a popularização do sistema de distribuição por satélites e cabos forneceu as 

ferramentas que faltavam para que canais independentes pudessem competir com as três 

grandes redes – ABC, CBS e NBC (SLATER, 1988; NICHOLS-PETHICK, 2012). Naquele 

momento, produtores independentes poderiam entregar seus produtos para estações 

independentes rapidamente. Bem como os canais a cabo (por exemplo, HBO e MTV) poderiam 

expandir seu serviço, ampliando a gama de opções de programas e horários para o público, que 

passou a ter dezenas de novas opções de programação (CALDWELL, 1995; NICHOLS-

PETHICK, 2012).  

Ao entrevistar vários diretores e executivos dos principais canais dos Estados Unidos, Gitlin 

(1985) constatou que qualquer objetivo estava subordinado ao desejo de manter um número de 

pessoas assistindo ao show. E nesse contexto, com inúmeros programas e diversas 

possibilidades de meios de consumo, é necessário se sobressair de alguma forma. Para alcançar 

a distinção entre os programas em relação aos programas concorrentes, os produtores se 

basearam em experimentações visuais e narrativas. 

No capítulo anterior vimos que a partir de 1980 as redes de broadcast passaram por mudanças 

na forma de apresentar e transmitir as narrativas (CALDWELL, 1995). Essas mudanças 

estavam vinculadas aos novos aparatos tecnológicos (tais como satélite, VCR, edição digital, 

cabo) e associadas à crescente necessidade de diferenciação entre produtos e canais 

(CALDWELL, 1995; NICHOLS-PETHICK, 2012). Com o advento das novas tecnologias, as 

práticas de produção, distribuição e consumo dos produtos foram alteradas, e  

a televisão estadunidense não se baseia mais no modelo de três grandes redes, 
cada uma competindo pela maior parcela da audiência nacional. Nas últimas 
três décadas, esse modelo de televisão tem sido [...] desafiado por inovações 
tecnológicas como videocassetes, redes de cabo e serviços de distribuição via 

                                                 
239 Trecho original: “Along with videotape, the satelites now enable the television networks to compete with 
newspaper in covering that day’s major events” (SLATER, 1988, p. 205). 
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satélite que fragmentaram a audiência [...]. (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 
5, tradução nossa240). 
 

Num período de mudanças e desafios, há alterações nas estratégias de programação e nas 

possibilidades de produção. Novos aparatos tecnológicos ampliaram as possibilidades de 

manipulação da imagem, bem como expandiram o alcance na distribuição e transmissão das 

imagens. A maior capacidade de transmissão aumentou o número de canais concorrentes, estes 

também tentaram se posicionar e conquistar parcelas da audiência. Esse contexto de 

transformações e transições trouxe a questão de como lidar com as mudanças que já pareciam 

inevitáveis (CALDWELL, 1995; NICHOLS-PETHICK, 2012). 

Para Nichols-Pethick (2012) e Brunsdon (2017), o gênero policial é adotado como o produto 

ideal para fases de mudanças e transições, na medida em que traz em sua estrutura elementos 

formulaicos e familiares. Nesse contexto, as tentativas de inovações poderiam ser balizadas 

pela fórmula, permitindo experimentações em território conhecido, pois “são suficientemente 

familiares para fornecer terreno para inovação e imitação” (BRUNSDON, 2017, e-book, 

tradução nossa241). Nichols-Pethick (2012) considera que as experimentações do gênero 

policial identificadas a partir de 1980 não se resumem à inovação artística dos produtores, mas 

ilustram as mudanças e a reorganização da indústria televisiva. 

Caldwell (1995) e Nichols-Pethick (2012) concordam que muitas experimentações estilísticas 

foram facilitadas pelas possibilidades de edição, bem como foram inspiradas nas 

experimentações do canal MTV. Assim, para Nichols-Pethick (2012), as séries policiais mais 

notáveis desde 1980 se basearam num estilo “flourish242” (CALDWELL, 1995), para se 

diferenciar num ambiente de programação cada vez mais confuso e competitivo, pois “o design 

de uma série contribui para seus sentidos, prazer e distinções” (MCELROY, 2017, e-book243). 

O estilo deixa de ser apenas acessório e se torna o próprio texto (CALDWELL, 1995). Nesse 

sentido, podemos considerar o exemplo da franquia CSI, da CBS, um produto que ao mesmo 

                                                 
240 Trecho original: “American television is no longer predicated on the model of three major networks, each 
competing for the largest share of the national viewing audience. Over the past three decades, this model of 
televison [...] has been challendged by technological innovations such as VCRs, cable networds, and satellite and 
web-based deliverey services that have fragmented the viewing audience [...]” (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 
5). 
241 Trecho original: “are sufficiently familiar to provide ground for both innovation an imitation” (BRUNSDON, 
2017, e-book). 
242 No sentido de ornamentação, floreio, enfeite, acessório decorativo.  
243 Trecho original: “A series’ design contributes to its meanings, pleasure and distinctions” (MCELROY, 2017, 
e-book). 
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tempo segue um formato padronizado e é distinto de outros programas televisivos (STEWARD, 

2010; NICHOLS-PETHICK, 2012). A padronização diz respeito à estrutura narrativa 

formulaica e repetitiva (ALLEN, 2007; NICHOLS-PETHICK, 2012); já a distinção advém da 

utilização de uma paleta de cores e iluminação, de efeitos de CGI e da velocidade dos planos, 

que se tornou sua marca reconhecível e a destoa de todas as outras séries investigativas até 

então. Hills e Luther explicam que 

[As] distinções estéticas e textuais são baseadas em regularidades industriais 
de identificação e diferenciação de marcas, onde todas as séries da franquia 
CSI são marcadas pelo uso intenso de esquemas de cores de autorais ou paletas 
restritas, e isso foi coordenado para garantir o máximo contraste e, portanto, a 
diferenciação entre as séries da marca CSI. (HILLS; LUTHER, 2007, p. 215, 
tradução nossa244). 
 

Essa série da CBS utiliza muitas cenas microscópicas em planos detalhes extremos, chamando 

a atenção para os mínimos detalhes fundamentais às narrativas de detetive (SCAGGS, 2005). 

O modo peculiar de narrar visualmente se tornou parte do próprio texto da série, uma marca de 

identidade que passou a constituir o “CSI shot”245, sendo replicado em outras séries nos Estados 

Unidos e no mundo (ALLEN, 2007; KOMPARE, 2010; BULL, 2016; WILLIS, 2017). A 

franquia CSI tornou-se um fenômeno mundial e “desfruta de sucesso comercial em escala 

global” (KNOX, 2007, p. 183, tradução nossa246). 

Para John Scaggs, essa franquia procedural é uma “manifestação contemporânea de narrativas 

de detetive e mistérios” (SCAGGS, 2005, p. 41, tradução nossa247). Ao considerar a narrativa 

dos episódios, notamos a presença da mesma estrutura formulaica proveniente das histórias de 

detetive (SCAGGS, 2005; ALLEN, 2007). Além da estrutura narrativa, a franquia da CBS 

compartilha de outras características das histórias de detetive, como a necessidade de distanciar 

o trabalho realizado pela equipe e o trabalho da polícia oficial, já que investigadores dessas 

séries, apesar de possuírem distintivos e permissão de utilizar armas, não podem efetuar prisões 

e frequentemente reafirmam que desempenham somente o papel de analistas. Scaggs defende, 

                                                 
244 Trecho original: “aesthetic and textual distinctions are based on industrial regularities of brand identification 
and differentiation, where all the entries in the CSI franchise are marked by strong use of signature colour schemes 
or restricted palettes, and where these have been coordinated to ensure maximum contrast, and thus differentiation, 
between CSI-branded series” (HILLS; LUTHER, 2007, p. 215). 
245 A ‘tomada CSI’ é “a recriação visual de evidências forense” (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 165, tradução 
nossa).  

Trecho original: “a visual recreation of forensic evidence” (NICHOLS-PETHICK, 2012, p. 165). 
246 Trecho original: “enjoys commercial success on a global scale” (KNOX, 2007, p. 183).  
247 Trecho original: “contemporary manifestations of mystery and detective fiction” (SCAGGS, 2005, p. 41). 
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também, que a equipe CSI está bastante associada a ideia de máquina de calcular que a aproxima 

do personagem de Sherlock Holmes (“O signo dos quatro”), em especial o personagem de 

Grissom (SCAGGS, 2005).  

Michael Allen (2007) comenta que a CBS não parecia acreditar muito nessa série procedural. 

Isso era evidente na escolha do horário na grade da programação: sexta-feira, logo após The 

Fugitive248 (CBS, 2000-2001), a grande aposta para a temporada de 2000. Contudo, foi CSI que 

se tornou um sucesso, sendo amplamente aceita pela audiência e crítica. O sucesso foi tanto 

que, antes mesmo de acabar a primeira temporada, a série procedural conquistou o tão 

importante horário das 21h nas quintas-feiras, enquanto The Fugitive foi cancelada após a 

primeira temporada.  

Incentivada pelo grande sucesso, a CBS encomendou a produção dos spin-offs, CSI: Miami em 

2002 e CSI: NY em 2004, e assim “a franquia CSI comandava a televisão estadunidense no 

horário nobre” (ALLEN, 2007, p. 5, tradução nossa249). O grande sucesso das séries CSI 

encorajou o canal a produzir e incluir mais séries investigativas com estrutura narrativa e 

estilística similar (NICHOLS-PETHICK, 2012).  

Observamos que o histórico da CBS com as séries policiais não está delimitado aos anos 1950 

e 1960 (SLATER, 1988), nem se conformou apenas com a franquia CSI. A caráter de exemplo, 

na temporada de 2008, eram exibidas onze séries policiais regulares, sendo que quase metade 

estava na programação do primetime (KOMPARE, 2010). Com tantas séries investigativas250, 

desde o começo de sua história, produzir crime fiction se tornou uma marca característica da 

CBS (SLATER, 1988; KOMPARE, 2010; NICHOLS-PETHICK, 2012; PEARSON, 2015). 

Em 2013 e 2014, Elementary era uma das séries mais assistidas do canal (PEARSON, 2015). 

E em 2018, por meio de um comunicado de impressa251, a CBS se posicionou como o canal 

mais assistido pelo décimo ano consecutivo, possuindo em sua programação seis das dez séries 

mais assistidas.  

 

                                                 
248 Remake da série The Fugitive (ABC, 1963-1967). 
249 Trecho original: “the CSI franchise commanded on American prime-time television” (ALLEN, 2007, p. 5).  
250 Só para citar algumas: CSI (2000-2015); The District (2000-2004); The Agency (2001-2003); Without a Trace 
(2002-2009); CSI: Miami (2002-2012); Cold Case (2003 - 2010); CSI: NY (2004-2013); NCIS (2003-); NCIS: Los 
Angeles (2009-); Criminal Minds (2005-2019); The Mentalist (2008-2015); Hawaii Five-0 (2010-). 
251 Disponível em: https://www.cbscorporation.com/cbs-is-americas-most-watched-network-for-10th-straight-
year/. Acesso em: 30 nov. 2018.  
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5.2.1. Sobre Elementary 

Em 2012, quando a CBS encomendou a produção do piloto de Elementary, criou-se bastante 

expectativa sobre a possibilidade de a nova série ser uma cópia da aclamada Sherlock da BBC. 

Muito foi especulado pela imprensa, pelos fãs e pelos produtores de Sherlock (PORTER, 2014; 

PEARSON, 2015). Sue Vertue comentou que a CBS tinha tentado uma parceria com produtora 

Hartswood Films para criar uma versão americana de Sherlock, que foi prontamente recusada. 

Após o anúncio da CBS, Vertue postou um comentário irônico no Twitter (que posteriormente 

foi deletado da rede): “Hum, interessante, CBS, estou surpresa que ninguém pensou em fazer 

uma versão moderna de Sherlock antes, oh, espere, nós pensamos”252 (OCASIO, 2012).  

Não ficando apenas em um comentário irônico em redes sociais, o The Independent publicou 

uma matéria em janeiro de 2012 informando que os produtores de Sherlock estariam preparados 

para processar a CBS, já que a premissa narrativa se parecia exatamente com o enredo da série 

britânica: 
Vamos torcer que o roteiro do piloto tenha ficado mais longe do nosso 
Sherlock do que a escolha do elenco. [...]  
Estamos em contato com a CBS, e informamos a eles que vamos observar 
bem de perto o piloto deles por qualquer violação de nossos direitos. (Vertue 
em SHERWIN, 2012, tradução nossa253). 
 

A CBS se posicionou sobre o tema, afirmando que obviamente iram respeitar as leis de 

copyright, não infringindo em nenhum projeto em que o conteúdo ainda esteja protegido. 

Contudo, deixou claro que as histórias de Doyle e seus personagens são de domínio público. 

Um dos criadores de Elementary, Rob Doherty, complementa dizendo que Sherlock Holmes já 

foi adaptado inúmeras vezes – inclusive, já foi modernizado na série de filmes da Universal nos 

anos 1940254. Para Doherty podemos ver evidências de Sherlock Holmes em diversos produtos 

investigativos: “eu vejo Sherlock em todos os lugares. Eu vejo suas impressões digitais em 

quase todos os shows processuais. Nem todos, mas a maioria dos shows tem um Sherlock neles. 

                                                 
252 Trecho original: “Mmm interesting CBS, I’m surprised no one has thought of making a modern day version of 
Sherlock before, oh hang on, we have!” (OCASIO, 2012). 
253 Trecho original: “Let’s hope their pilot script has stayed further away from our Sherlock than their casting 
choice”; “We have been in touch with CBS and informed them that we will be looking at their finished pilot very 
closely for any infringement of our rights” (Vertue em SHERWIN, 2012). 
254 Curiosamente, Doherty não faz comentários sobre os dois filmes da CBS para a televisão que trazia Holmes 
para os dias atuais com a parceria de Watson do sexo feminino.  
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Eles simplesmente acontecem de serem chamados de outra coisa”255 (Doherty em 

BERNSTEIN, 2013). 

O trio Robert Doherty, Carl Berverly e Sarah Timberman256 assina o projeto da atualização de 

Holmes em solo estadunidense. Elementary foi ao ar em 27 de setembro de 2012, preenchendo 

o espaço de quinta-feira, às 22h. Sobre o processo de criação do programa, Doherty comenta 

que a ideia original foi de Beverly. Os dois se encontravam, às vezes, para discutir projetos 

potenciais e em um desses encontros Beverly trouxe a sugestão de um Sherlock Holmes em 

Nova York: 
Carl disse que estava pensando em Sherlock Holmes em Nova York, ‘um 
inglês em Nova York’, esse tipo de vibe. Fiquei imediatamente atraído pela 
ideia, porque sempre gostei do personagem, mas também como fã, porque 
Sherlock vive em domínio público e passou por muitas, muitas, muitas mãos. 
Acho que esse é um dos aspectos positivos do personagem. (Doherty em 
BERNSTEIN, 2013, tradução nossa257). 
 

O discurso de Doherty aponta para as diversas adaptações e as possibilidades de flexibilização 

dos personagens e das histórias. Concordamos que em diversos seriados investigativos 

podemos notar nos protagonistas algum elemento ou característica que remete a Sherlock 

Holmes. Ainda na fala de Doherty, podemos observar como ele sai em defesa de sua adaptação, 

reafirmando que os personagens estão em domínio público, permitindo a livre utilização. Sobre 

a relação com as histórias de Doyle, os produtores deixam claro que as referências ao cânone 

funcionam mais como easter eggs258, e que o objetivo principal do projeto não é o de trazer 

para os dias atuais os casos conhecidos, mas sim “contar nossos próprios novos mistérios 

sherlockianos semana após semana” (Doherty em ROBERTS, 2012, tradução nossa259). 

 

                                                 
255 Trecho original: “I see Sherlock everywhere. I see his fingerprints on almost every procedural show. Not every 
one, but most shows have a Sherlock in them. They just happen to be called something else” (Doherty em 
BERNSTEIN, 2013). 
256 Doherty tem um histórico de dez anos atuando na produção televisiva, trabalhou como roteirista e produtor de 
televisão, como produtor e coprodutor da série Tru Calling (FOX, 2003-2005) e da série Point Pleasant (FOX, 
durante 2005-2006), foi o produtor executivo de Medium (CBS, durante 2010-2011). Carl Beverly e Sarah 
Timberman, também produtores, realizaram juntos as premiadas Justified (FX, 2010-2014), Unforgettable (CBS, 
2011-2016) e Masters of Sex (SHOWTIME, 2013-2016). 
257 Trecho original: “Carl had said he’d been thinking about Sherlock Holmes in New York City, ‘an Englishman 
in New York’, that sort of vibe. I was immediately attracted to the idea, again, because I’ve always enjoyed the 
character, but I also as a fan know that, because Sherlock lives in the public domain, he’s been through many, 
many, many hands. I think that’s actually one of the upsides to the character” (Doherty em BERNSTEIN, 2013).  
258 Algo escondido, um elemento (objeto, frase, nome de personagem) que faz referência a outra história. 
259 Trecho original: “We want to tell our own new Sherlockian mysteries week in and week out” (Doherty em 
ROBERTS, 2012). 
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5.3. CBS e BBC 

Podemos perceber que os dois sistemas se promovem como opostos: o britânico como serviço 

público; o estadunidense como comercial. Ao mesmo tempo, notamos que cada vez mais o 

sistema britânico se aproxima do modelo comercial norte-americano (PEARSON, 2015), com 

maior preocupação comercial (MCCAW, 2011), “tendo ressonância na Grã-Bretanha hoje, à 

medida que a mercantilização do meio cresce rapidamente, a concorrência se intensifica em um 

universo multicanal, os números de audiência caem, os lucros diminuem, o público se 

fragmenta e os orçamentos são cortados” (HARVEY, 2006, p. 91, tradução nossa260).  

É importante sublinhar, como observa Weissman (2012), que a distinção não é exatamente 

como ressaltam os britânicos, pois os dois países importam produtos um do outro, produzem 

material conjuntamente e, nos últimos 40 anos, a produção de séries se tornou cada vez mais 

transnacionalizada. Em especial pós-1990, quando se ampliou a quantidade de programas 

reciclados e importados na transmissão britânica (HARVEY, 2006). Inclusive, falando 

especificamente dos seriados investigativos, Ellison (2014) aponta que, na época, havia no 

mínimo quatro programas norte-americanos sendo exibidos diariamente em solo britânico. 

Além desses programas, Rixon (2006) constata que os dramas, comédias e ficção cientifica 

norte-americanos povoam diversos horários da grade televisiva britânica. Por outro lado, os 

Estados Unidos são os maiores importadores dos programas britânicos (STEEMERS, 2011; 

WEISSMAN, 2012), sendo esse hábito tão recorrente que se configurou em uma prática 

tradicional a venda de séries de detetive e dramas históricos para o canal PBS (STEEMERS, 

2011). 

Antes de finalizarmos o capítulo, consideramos necessário reafirmar a importância específica 

que as adaptações, o crime fiction e o formato de séries (dramas) têm para cada um dos sistemas 

– o serviço público da BBC e o modelo comercial da CBS.  

A opção por produtos frutos de adaptações de textos consagrados e produtos do crime fiction 

promove certa segurança ao retrabalhar textos conhecidos e que já agregam uma audiência 

constituída dos leitores das histórias. O crime fiction foi adotado pelas redes americanas 

(NICHOLS-PETHICK, 2012) e também britânicas (BRUNSDON, 1998; GARNER, 2017) 

como uma fórmula segura, em que “o apelo mainstream poderia ocorrer, embora também 

                                                 
260 Trecho original: “has a resonance in Britain today as the marketization of the medium grows apace, as 
competition intensifies in a multi-channel universe, as ratings drop, profits dip, audiences fragmente and costs are 
cut” (HARVEY, 2006, p. 91). 
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funcionasse como uma forma maleável e altamente adaptável [...]” (GARNER, 2017, e-book, 

tradução nossa261). Sendo assim, as séries de crime fiction “podem ser simultaneamente 

consideradas como ousadas e originais por um lado; tradicionais e criticamente respeitáveis, 

por outro” (MCELROY, 2017, e-book, tradução nossa262).  

Sobre o formato, em termos de quantidade, a CBS ultrapassa a BBC em números de séries 

exibidas na programação – inclusive destacando que seis séries estavam entre as dez mais 

assistidas do país (CBS, 2018). A importância das séries para a rede broadcast norte-americana 

é antiga, desde quando a ideia era fornecer entretenimento (SLATER, 1988), o formato de série 

pareceu o mais adequado para integrar uma ampla grade de programação (MACHADO, 2000). 

Essa grade pode ser preenchida de acordo com as vontades dos executivos da CBS (GITLIN, 

1985) e as escolhas frequentemente estão baseadas na expectativa de atrair o maior número de 

espectadores (CURTIN; SHATTUC, 2018).  

Já para a BBC, como esclarece Pearson (2015), seu sistema de televisão pública deve responder 

a legislações e demandas específicas, que determinam a forma como é constituída a sua grade 

de programas. A questão do pluralismo e da diversidade no conteúdo exige que a programação 

seja composta por “uma variedade de gêneros – drama, comédia, música, filmes e programas 

de artes visuais e de performances –, garantindo que ‘a atividade cultural no Reino Unido e sua 

diversidade sejam refletidas, apoiadas e estimuladas’” (HARVEY, 2006, p. 7, tradução 

nossa263). Em seu papel de informar, educar e entreter, a legislação determina que as emissoras 

                                                 
261 Trecho original: “which mainstream appeal could occur, whilst also functioning as a malleable form that was 
highly adaptable [...]” (GARNER, 2017, e-book). 
262 Trecho original: “can be seen simultaneously as edgy and original on the on hand, and traditional and critically 
respectable on the other” (MCELROY, 2017, e-book). 
263 Trecho original: “a variety of programmes genres – drama, comedy, music, feature films and visual and 
performing arts programmes – should ensure that ‘cultural activity in the United Kingdom, and its diversity, are 
reflected, supported and stimulated’” (HARVEY, 2006, p. 7). 
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públicas forneçam uma diversidade de programas e gêneros, tornando a exibição de dramas 

(séries) apenas um dentre tantos gêneros que disputam espaço na programação264.  

Comparando a exibição de Elementary na CBS e Sherlock na BBC, Pearson (2015) considera 

que o modelo restritivo britânico (com as exigências de uma programação mista e a redução do 

orçamento), em comparação ao modelo comercial norte-americano (com maior orçamento para 

a produção dos episódios e menos restrições regulatórias), torna a exibição de Sherlock um 

evento nacional, enquanto Elementary se torna apenas mais uma série investigativa entre tantas 

exibidas na CBS e em outros canais.  

Tentamos seguir as indicações de Caldwell (1995, 2008), investigando como a transformação 

tecnológica, alterações nas regras e legislações, e as interações e práticas de produção incidem 

no produto final; e adotando a metodologia de Baxandall (2006), ao considerar que por trás das 

escolhas que aparecem na tela (objeto finalizado) existe toda uma estrutura industrial que 

influencia e é influenciada por esses produtos. Ao observar as transformações dos canais ao 

longo do tempo, que precisaram adotar e se adaptar às novas tecnologias, regras, novos 

concorrentes, fragmentação e especificação da audiência, limitações orçamentárias, podemos 

começar a compreender como essa estrutura incide nas escolhas dos criadores, aparecendo 

refletida nas falas sobre a obra e sobre o canal televisivo – e no próprio produto.  

 

 

 

                                                 
264 O relatório do OfCom (Office of Communications, autoridade de regulamentação da indústria de radiodifusão 
e telecomunicações do Reino Unido), “Communications Market” (2005), aponta que em 2004, na programação 
semanal da BBC, em média 109 horas são dedicadas aos noticiários e 94 horas à categoria drama (que incluem as 
séries, minisséries e soap operas). No entanto, em termos de relevância, importam também o dia e horário 
ocupados por esses programas na grade, mais do que a quantidade de horas totais. Assim, quando analisamos a 
disposição de programas no horário nobre, percebemos que semanalmente os produtos drama ocupam 7,6 horas, 
enquanto os programas de notícias detêm apenas 5,9 horas do primetime.  

Dessas 94 horas, cerca de 20% é confeccionado por produtoras independentes.  

O relatório de 2011 revela que em 2010 a categoria ficção (em relatórios anteriores essa categoria englobava todos 
os tipos de dramas) ocupou 23% da programação dos canais britânicos (BBC1, BB2, ITV, Channel 4, Channel 5 
e S4C digital). 
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"Na verdade, descobri que em geral é em assuntos sem importância que há campo para a 

observação e a análise rápida de causa e efeito que faz o encantamento de uma investigação." 

(Sherlock Holmes em “Um Caso de Identidade”) 

 

Capítulo 6: Um caso de Identidade 

 

Nos capítulos anteriores formamos o alicerce da análise ao discutir a força da tradição na 

criação das obras, partindo do pressuposto de que podemos inferir, a partir da obra, a intenção 

do criador, a relação com as instituições, com as tecnologias disponíveis, com o orçamento, 

tendo o estilo como elemento que singulariza a obra e como ferramenta de análise.  

Pontuamos ao longo das páginas a perspectiva de que Sherlock e Elementary se relacionam 

com duas tradições: o mito holmesiano (as obras literárias de Arthur Conan Doyle e os 

filmes/adaptações que colaboraram na composição do imaginário que cerca os personagens); e 

o modo de produção de séries de detetive. Seguimos a premissa de que nenhum texto/produto 

está livre de associações e vínculos a outros textos (KLEIN; PALMER, 2016) e esse aspecto 

do consumo de mídia, a conexão entre textos, permite formas complexas de apreciação, 

convidando o público a observar o ‘novo’ em uma situação ‘conhecida’. Mesmo que não seja 

exigido do espectador o conhecimento do mito holmesiano para a compreensão de Sherlock e 

Elementary, a noção desses elementos-chave eleva o ato de apreciação, tornando-se um convite 

para que ele reconheça as referências ali inseridas, contemplando as formas como as 

apropriações e referências foram feitas. 

Nesta análise exploramos os métodos para se contar a história, as escolhas técnicas visuais e 

sonoras associadas à narrativa. Por exemplo, movimento de câmera, edição e montagem, 

enquadramento, composição, efeitos, música, caracterização de personagens e iluminação. O 

modo como esses elementos são postos em cena, apresentando ou escondendo determinadas 

informações, configura o ritmo e a singularidade da obra, definindo os parâmetros disponíveis 

para o espectador acessar e conhecer aquele mundo ficcional.  

O presente capítulo tem o objetivo de verificar como as duas séries negociam com o mito 

holmesiano e com as convenções e características dos seriados detetivescos. Para tanto, 

selecionamos as cenas que exibem os momentos característicos da categoria: a apresentação do 

crime, o detetive, o método e a investigação. 
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6.1. Análise – Sherlock 

Tanto o canal BBC como os criadores de Sherlock reafirmam o posicionamento de que a série 

tem uma forte ligação às histórias de Doyle, sendo justamente essa razão de se permitirem 

transformá-la. Em entrevista, Mark Gatiss e Steven Moffat declararam que todos os 

ingredientes do texto-fonte estão nos episódios, no entanto foram transformados e utilizados de 

maneiras diferentes das apresentadas no cânone (TRIBE, 2014). Gatiss comenta que é como se 

construísse um jogo de expectativas de “como vão adaptar” aquele elemento canônico. 

Observamos nos discursos do material de divulgação que os criadores da série defendem a 

posição de que, para ser fiel à obra, deveriam ser fiéis à paixão de fã. Nessa perspectiva, tendo 

a obra holmesiana (cânone e adaptações) como ponto de partida, eles criaram a própria versão 

das aventuras do detetive-consultor mais famoso do mundo.  

 
6.1.1. “A Study in Pink” 

Priorizamos neste tópico analisar a apresentação dos protagonistas, o modo como introduziram 

o caso/crime e o procedimento investigativo (método do detetive). O primeiro episódio, de 

aproximadamente 88 minutos de duração, conta a história do primeiro encontro entre John 

Watson e Sherlock Holmes e do primeiro caso que eles investigaram. As cenas iniciais do 

episódio, antes dos créditos de abertura, exibem o John e seu trauma de guerra265: 

Fragmentos de uma guerra, metralhadoras, bombas, soldados. Rosto de um homem dormindo. Som de 
bombas e tiros, terra sendo espalhada acompanhada do som de uma explosão. As imagens do homem 
dormindo e dos fragmentos de combate se sobrepõem. Câmera trêmula. 

Plano detalhe de olhos abrindo, expressão de assustado. Câmera em plongée, superclose de um rosto 
masculino. O plano amplia revelando o homem que levanta rapidamente da cama, olhando para os lados, 
perdido. Superclose de seu rosto, respiração ofegante. A câmera foca e desfoca alternadamente, 
representando no efeito a sensação nauseante do personagem. Ele deita na cama, coloca a mão na cabeça 
e parece desesperado, angustiado. Fade out. A trilha sonora – notas de piano – completa a cena com um 
tom de tristeza e melancolia. À medida que o plano se amplia novamente, temos a visão do ambiente 
(simples e melancólico) em que se encontra esse personagem. Fade in. A câmera se afasta, abrindo mais 
o plano, revelando o pequeno cômodo.  

O olhar resignado do homem fita a bengala. A câmera se afasta, alojando-se dentro de um armário, 
formando uma moldura para a cena. Sem cortes aparentes, com uma transição suave, a luz do ambiente 
muda, já é dia. A imagem do homem sentado na cama esmaece até desaparecer completamente. Reaparece 
como uma sombra andando pelo apartamento. Corte para o próximo plano, focando a mão do homem, 
que carrega uma caneca e uma maçã. Plano detalhe da maçã verde e da caneca com o símbolo do Bastão 
de Asclépio.  

Em plano médio, o homem, sentado à mesa, retira da gaveta um notebook. Na gaveta vemos uma arma. 
A tela revela o seu blog em construção: uma página em branco. 

 
                                                 
265 “A campanha rendeu honrarias e promoção a muitos, mas para mim resultou apenas em infortúnio e desgraça” 
(Watson em “Um estudo em vermelho”, 2009, p. 11). 
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Figura 29 – Apresentação de John em A Study in Pink 

 

A ambientação (os poucos móveis e a simplicidade do apartamento) é fundamental para a 

construção da identidade do personagem. A cama de solteiro arrumada, por exemplo – 

travesseiro debaixo do lençol, que está preso ao colchão –, pode ser associada à cama de 

acampamento militar. O plano detalhe da caneca, com ênfase no símbolo do Bastão de 

Asclépio, faz referência à medicina. A arma na gaveta reafirma a imagem de militar, assim 

como podemos inferir um personagem desconfiado e pronto para o combate. Os índices na 

construção da primeira sequência fazem parte de uma caracterização indireta do personagem.  

Na caracterização indireta não há menção verbal aos traços, eles são mostrados de várias 

formas, como no ambiente em que o personagem vive e em suas roupas (RIMMON-KENAN, 

2005). Nas entrelinhas pudemos associar o personagem a um passado militar que ainda 

determina como este vive sua vida – com desapego, simplicidade e organização. Esses 

elementos postos em cena referenciam e se associam ao personagem do cânone266. 

O enquadramento e os efeitos de montagem nessa cena são recursos (normalmente) usados para 

trazer a ideia de repetição rotineira. A posição da câmera, dando impressão de uma moldura à 

cena, associada aos efeitos de montagem, traz um conceito de rotina, de repetição. Decorrente 

disso, as primeiras cenas revelam a intenção de apresentar um personagem deslocado, um herói 

ferido, que carrega pesadelos de guerra. Sua postura e feições demonstram que ele não se 

encaixa na rotineira e monótona vida civil. 

                                                 
266 Relembrando, Watson se formou em medicina e serviu na guerra, quando voltou para Londres, ficou por um 
tempo “levando uma vida sem conforto e sem sentido” (“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 12). 
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A música utilizada na apresentação267 de John carrega uma atmosfera melancólica. Ela é 

colocada logo após cenas de batalha, com gritos ressoando a bombas e sons de tiros. 

Acrescentada a essa música, temos no canal central o som de um relógio constante (parte 

inferior da Figura 30). Esse conjunto tende a produzir uma impressão de agonia, rotina e vazio. 

A música funciona de forma consoante à cena, auxiliando na construção sensorial. A fotografia, 

com as cores em quase sépia, colabora no tom de resignação, tristeza, monotonia: a maçã verde, 

as cortinas em tom verde-escuro. Tudo é tedioso. 

 

 
Figura 30 – Música em A Study in Pink 268 

 

Vale pontuar que os criadores optaram por começar a narrativa da série por Watson, assim 

como ocorre no texto-fonte. Na história de Doyle, após o encontro com Stamford, Watson 

conhece Holmes. No episódio da série, antes desse encontro somos apresentados ao mistério 

principal em três breves sequências de pessoas aleatórias cometendo suicídio em lugares 

desertos:  

Lettering269: 12 de outubro.  

Plano detalhe de um frasco com uma cápsula. A câmera em plongée revela o desespero do homem, que 
olha para cima (como se olhasse para alguém que está em pé) enquanto coloca a cápsula na boca. Planos 
detalhe do olho e da boca. Plano geral, de fora do prédio, do homem através de um vidro, no chão, 
agonizando. A cena corta para dentro de um ambiente completamente vazio e o corpo no chão. Corte para 
outro ambiente, onde a esposa do homem dá uma entrevista falando que o suicídio do marido é um 
mistério. Plano detalhe de um olho derramando lágrima.  

Fusão270 entre o olho com lágrimas e uma noite chuvosa. 

Lettering: 26 de novembro. Dois garotos na chuva sinalizam para um táxi que não para. Um deles fala 
que voltará à sua casa para pegar um guarda-chuva271 [...].  

                                                 
267 A música “War” é composta por piano e sons graves. Próximo ao final da música na cena, ouvimos um 
instrumento de corda, finalizando a composição. 
268 Representação gráfica do áudio da cena, com os canais central (CC) e direito (R). Pode-se notar os pontos no 
CC (parte inferior da imagem) do som do relógio adicionado para carregar a sensação de repetição, rotina e 
angústia. 
269 Inserção de texto gráfico na cena.  
270 O efeito de fusão é conseguido pela sobreposição de imagens, realizado na edição: uma imagem desaparece à 
medida que outra surge. 
271 Um dos casos não resolvidos de Sherlock Holmes é o de James Phillimore (mesmo nome da segunda vítima), 
que voltou para casa para buscar o guarda-chuva e nunca mais foi visto, citado no conto “A ponte Thor”.  
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Corte para um plano próximo do rosto dele. Plano detalhe de sua mão segurando um frasco com algumas 
cápsulas. Fade in: notícia num jornal impresso sobre o suicídio. Fade out. 

Fade in. Lettering: 27 de janeiro. [...] Uma mulher procura sua chave na bolsa e não a encontra. Plano 
geral de um depósito de contêineres, deserto. Em super close vemos a mulher chorando. Com uma 
transição em fusão, surge (de forma ascendente no quadro) o mesmo frasco com as cápsulas. Corte para 
o frasco sobre uma mesa. Vemos uma mão feminina indo em direção a ele.  

Lettering: A Study in Pink.  

 

 

Figura 31 – Apresentação do caso em A Study in Pink 
 

As cenas foram construídas com pouca contextualização, no entanto a composição é objetiva e 

determinante: as cenas corroboram a ideia de que as vítimas não seriam suicidas. Na 

apresentação dos crimes foram utilizadas legendas na tela com as datas, uma estratégia que 

ajuda a situar o tempo da história272.  

Os efeitos de transição das cenas auxiliam na ideia de ligação entre os três casos – por exemplo, 

após o enquadramento do olho da secretária há uma fusão para a chuva, que ao esmaecer revela 

outro dia e outro lugar. Além dos efeitos nas transições das cenas, com fades e fusões, a escolha 

                                                 
272 Estratégia utilizada em outras séries investigativas, como Criminal Minds e The X-Files. 
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dos enquadramentos com os planos detalhe (foco e desfoque) enfatiza o desespero das vítimas 

e a presença constante – e ameaçadora – do frasco. A imagem do frasco, para os espectadores 

que conhecem o cânone, dá pistas sobre o que esperar da narrativa do episódio, por fazer 

referência ao método do assassino em “Um estudo em vermelho”. 

Dando prosseguimento à análise, uma quarta vítima é apresentada. A cena de dez segundos de 

duração traz um plano que revela pouco: apenas as mãos trêmulas de uma mulher de rosa e o 

frasco recorrente, combinados a uma trilha sonora de tensão/alerta.  

 
Figura 32 – Apresentação da vítima de rosa em A Study in Pink 

 

Não há uma apresentação contextualizada dessa personagem, apenas vemos seu sapato e parte 

do casaco. Diferentemente das outras vítimas, não vemos seu rosto, tampouco indicações de 

relacionamentos interpessoais ou de profissão. A cena, construída dessa forma, deixa muitas 

questões em aberto, sendo uma oportunidade para o detetive mostrar suas habilidades dedutivas 

ao ler nos elementos da cena o necessário para dar prosseguimento à investigação. 

A primeira referência a Sherlock ocorre por meio de mensagens de texto que são enviadas aos 

celulares de policiais e jornalistas presentes em uma coletiva de imprensa sobre os três 

primeiros suicídios, durante a fala do detetive inspetor Lestrade, respondendo às perguntas dos 

jornalistas sobre o caso.  

 
Figura 33 – Apresentação indireta de Sherlock 

 

As mensagens enviadas pelo detetive-consultor contradizem os policiais, sugerindo, 

possivelmente, a incompetência dos investigadores oficiais ao afirmar que estes seguem pistas 

e interpretam os fatos de forma errada. A cena traz um significado implícito, porém bastante 
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claro: as mensagens evidenciam a arrogância do personagem e o desejo de participar do 

inquérito. Com a última mensagem: “Sabe onde me encontrar. SH”, Sherlock Holmes coloca-

se à disposição para auxiliar na investigação. 

Em alguns momentos do episódio notamos uma tentativa de posicionamento em relação ao 

cânone. Uma das evidências percebidas é a utilização do primeiro nome dos personagens: 

Sherlock e John, quando nos textos canônicos raramente eram utilizados os primeiros nomes; 

Watson sempre se referia ao detetive como Holmes ou Sherlock Holmes, e o detetive nunca 

chamou Watson pelo primeiro nome. 

Associada à cena das mensagens temos a primeira aparição de Sherlock. Butler (2012) comenta 

que ao vermos os personagens pela primeira vez, começamos a produzir uma ideia sobre sua 

personalidade, fazendo suposições com base no cenário, nas roupas, na postura e, também, no 

posicionamento da câmera. Na primeira cena em que vemos o rosto do detetive, o personagem 

está de cabeça para baixo: 

Fade in. Som de zíper. O ponto de vista é de como se estivéssemos dentro de um saco. Parte de um rosto 
surge na tela. Ele aspira o cheiro (do que está dentro do saco). 

Sherlock: Quão fresco? 

Molly: Acabou de chegar. 

O plano geral revela que se trata de um necrotério. [...] 

Molly: Trabalhava aqui. Eu o conhecia, era legal. 

Ele fecha o zíper. Close do rosto de Sherlock. 

Sherlock: Vamos começar com o chicote (sorri). 

 

 
Figura 34 – Apresentação de Sherlock 

 

Uma imagem na sua posição habitual (vertical) traz uma sensação de estabilidade, de correto, 

de ordem (WARD, 2003); dessa forma, ao apresentar o personagem de cabeça para baixo, 

podemos inferir que ele não é estável e se destoa do padrão esperado. As cenas são construídas 

de forma a ressaltar sua excentricidade (cabeça para baixo, chicotear cadáveres) e seu 

desinteresse sobre o cadáver – o corpo é apenas um objeto de experimento. Esse traço de 

personalidade é validado pela presença de uma personagem com uma atitude oposta, Molly, 
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que demonstra empatia em relação ao morto. Relembrando, em “Um estudo em vermelho” 

Stamford comenta que Holmes “chega a dar bengaladas nos cadáveres na sala de dissecação” 

(2009, p. 15) para verificar contusões nos corpos após a morte. 

Os primeiros vislumbres sobre a genialidade do personagem ocorrem no encontro com John. A 

cena começa com som ambiente, ou seja, sem música. A câmera faz movimento da esquerda 

para a direita, a partir de Sherlock fazendo experimentos, para mostrar John e Stamford 

entrando na sala. São utilizados efeitos de foco e desfoque que proporcionam sensação de mais 

dinamismo e fluidez aos planos mais longos. A cena, de dois minutos e meio, tem alguns planos 

curtos, que são recortados com alguns planos mais longos273. Mesmo os planos mais longos 

não são estáticos, pois a câmera faz movimentos laterais e de zoom in/out, acompanhando os 

movimentos e a expressão dos personagens.  

Na cena em questão, não são feitas transições de um plano a outro. Os cortes são secos274, mas 

a composição da imagem traz elementos que colam um plano ao outro – por exemplo, metade 

da tela é ocupada pelo casaco desfocado de Sherlock e, no plano seguinte, metade da tela é 

ocupada pelo casaco desfocado de Mike.  

Os movimentos da câmera, auxiliados pela montagem, ajudam na construção de efeitos 

específicos, como o de sensação de incômodo pela invasão de privacidade na cena em que 

Sherlock deduz John. Na fala de Benedict Cumberbatch, o movimento é de zoom in, com a 

câmera mais afastada, que vai se aproximando suavemente de seu rosto. No plano seguinte, o 

claro desconforto estampado nas feições do ator Martin Freeman é corroborado com o 

movimento que começa em plano mais próximo e vai se afastando lentamente: 

Sherlock: Sei que foi médico do exército e voltou devido a invalidez. Tem um irmão que se 
preocupa, mas não pede ajuda por não gostar dele, talvez pelo alcoolismo, ou pelo recém-
divórcio. A terapeuta acha que seu mancar é psicossomático, e provavelmente está certa. Para 
começar está bom, não acha? Meu nome é Sherlock Holmes. O endereço é Baker Street, 221B. 

                                                 
273 Duração dos planos em segundos: 4 - 2 - 8 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 2 - 2 - 6 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 8 - 3 - 1 - 
2 - 2 - 6 - 4 - 1 - 2 - 2 - 7 - 1 - 4 - 3 - 4 - 2 - 1 - 4 - 1 - 10 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3. Nessa sequência, não temos uma cadência 
na duração dos planos, que é diferente na apresentação de Joan Watson em Elementary. 
274 Chamamos de ‘corte seco’ a transição de um plano a outro sem o uso de recursos (efeitos de edição ou de 
câmera) que poderiam tornar a passagem mais suave.  
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Figura 35 – Primeiro encontro de John e Sherlock em A Study in Pink 

 

No primeiro episódio pode-se notar a importância dada à construção da personalidade dos 

protagonistas, que em certa medida é bastante semelhante a dos personagens das histórias de 

Doyle. Mark Gatiss comenta que a inovação em Sherlock é justamente se aproximar do cânone, 

evitando uma adaptação reverente – que, como vimos no capítulo três, era bastante recorrente 

nas adaptações do personagem na BBC275.  

Além do trabalho de composição de imagem e montagem, é evidente o papel da música para a 

série, sendo um componente fundamental no desenvolvimento de sua identidade. As músicas e 

os ruídos de uma obra audiovisual desempenham um papel crucial nas construções das 

atmosferas das cenas. A música “pode fazer efeito por si mesma, para nos encantar ou nos 

causar arrepios” (JULLIER; MARIE, 2007, p. 40).  

Na trilha de John ouvimos principalmente o piano, ao passo que na de Sherlock o instrumento 

central é o violino. Possivelmente a escolha do violino pode estar vinculada ao fato de o 

personagem, nas histórias canônicas, ser um grande admirador do instrumento. Assim, 

recorrentemente podemos notar que o violino também desempenha uma função central da 

composição nas adaptações. Nesse sentido, o compositor da série, David Arnold, comenta: 

“Acredito que não é incomum ter uma abordagem liderada por violino para o personagem de 

Sherlock. Não é incomum para os compositores criarem uma abordagem semelhante para um 

personagem” (Arnold em TIEDEMANN, 2014, tradução nossa276). 

                                                 
275 Nicol (2013) também concorda que as adaptações de Sherlock Holmes comumente trazem o cânone de forma 
reverenciada. 
276 Trecho original: “I suppose it’s not unusual to have a violin-led approach to the character of Sherlock. It’s not 
unusual for composers to come up with a similar approach to a character” (Arnold em TIEDEMANN, 2014).  
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Na cena do primeiro encontro dos personagens temos cerca de dois minutos de música, em um 

volume baixo, sem atrapalhar a compreensão dos diálogos. A música também está numa ‘fase’ 

mais lenta, repetindo elementos reconhecíveis da música dos créditos de abertura, até o 

momento em que Sherlock começa o monólogo dedutivo, quando ela ganha um tom agudo e 

acelerado, dando a impressão de que o personagem fala mais rápido e intensamente277.  

A música-tema, inserida nas diversas músicas durante a série, mescla elementos que remetem 

ao período vitoriano (da origem dos personagens), assim como é possível identificar elementos 

que remetem à música europeia oriental278, acrescidos de sons de percussão, que atualizam as 

batidas. Essa associação de antigo e novo, da forma como foi incorporada às cenas, é um 

diferencial desse produto. Obviamente, a iluminação, efeitos, montagem, movimentos de 

câmera e a atuação tornam a série singular, mas quando retiramos todas as imagens e apenas 

ouvimos as músicas e os efeitos sonoros adicionados aos canais de áudio, percebemos quão 

importante é o papel da música na construção da singularidade de Sherlock279. 

Em relação ao cenário principal, o apartamento em Baker Street é um deleite de referências 

para os fãs. Além de trazer a personagem de Sra. Hudson, do cânone, com participação ativa e 

recorrente na vida dos dois amigos, o cenário tem vários elementos que fazem referência às 

histórias de Doyle. Precisamos comparar o cenário do primeiro episódio com o que foi proposto 

no episódio piloto (Figura 36). 

 
Figura 36 – Sala no episódio de 60 e no episódio de 90 minutos 

 
                                                 
277 Nesta cena há o acréscimo de sons no canal LFE (Low Frequecy Effects), justamente no momento em que 
Sherlock fala muito rápido. Segundo a Dolbly, a finalidade do LFE é complementar o conteúdo de graves ou 
aliviar a carga dos outros canais. É muito utilizado em filmes de ação. 

Outro momento do episódio em que há inserção de sons na faixa LFE é quando o protagonista enfrenta o 
antagonista, na cena em que ele fala (também de forma rápida) um monólogo, dissecando a personalidade do vilão. 
Possivelmente esses acréscimos na faixa LFE foram para complementar o efeito de velocidade, pois o personagem 
fala muito rápido e a música adicionada colabora nessa impressão. 
278 Nossa impressão tem confirmação na entrevista dos compositores da série, dada para Minnesota Public Radio 
(TIEDEMANN, 2014).  
279 Toda a trilha sonora de Sherlock está disponível na plataforma de streaming Spotify, na página dos 
compositores David Arnold e Michael Price. 
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Com maior orçamento para equipamentos, figurino e cenário, o apartamento construído em 

estúdio, para o primeiro episódio, carrega uma atmosfera de antiguidade e nostalgia.  

A ambientação do apartamento é diferente da representação da cidade de Londres, que é cheia 

de luzes e moderna. De acordo com os criadores, manter o apartamento destoante do restante 

dos cenários era fundamental para não perder o essencial da personalidade de Holmes280. O 

imóvel é mais escuro, os móveis são antigos e os elementos de cenário são canônicos – do 

abridor de cartas fincado no aparador à cozinha transformada em laboratório.  

Retomando a narrativa do episódio, após encontrar a quarta vítima, o inspetor Lestrade vai até 

Sherlock pedir ajuda. Na presença de Lestrade, o detetive-consultor mantém uma postura fria, 

calculista, desinteressada; faz demandas e exigências para aceitar investigar. No romance “Um 

estudo em vermelho”, Holmes recebe um recado de Gregson solicitando auxílio na investigação 

de um assassinato misterioso. A princípio, o investigador despreza o pedido, mas logo se anima 

e convida Watson para acompanhá-lo. No episódio, quando o inspetor sai, Sherlock para o 

fingimento e fica eufórico. A câmera acompanha essa excitação e euforia, girando ao redor do 

personagem, com movimentos fluidos e rápidos. Pode-se inferir que Sherlock passa à polícia 

oficial a imagem de que eles precisam de sua ajuda, no entanto, o seu estado emocional revela 

que ele também precisa da permissão da polícia. 

Faz parte da cinematografia da série uma câmera que acompanha os estados de espírito dos 

personagens, girando rapidamente em um estado de euforia (Sherlock) ou ficando embaçada e 

turva em um momento de agonia (John). É característica da produção de Sherlock utilizar ao 

máximo as possibilidades da câmera e de programas de edição. Normalmente uma grande 

quantidade de efeitos pode ser considerada excessiva e até mesmo de mau gosto, mas neste 

episódio, ao se encaixar na narrativa, trazendo significância à cena, esses efeitos visuais 

configuram uma estilística específica da série. 

Continuando no processo de inquérito, após o convite oficial da polícia regular, John e Sherlock 

visitam a cena do crime. Os policiais demonstram insatisfação em ver o detetive-consultor. 

Temos então uma cena que mostra a chegada ao local do crime: 

Em plongée, a câmera (sem cortes) acompanha Sherlock, John e Lestrade subindo as escadas. Ela mostra 
a parede e, num movimento vertical ascendente, atravessa o chão, parando em plano próximo, revelando 
o rosto da vítima no chão. A câmera continua movendo e mostra a porta por onde os detetives entram.  

 

                                                 
280 No conteúdo bônus do blu-ray da primeira temporada, Vertue comenta sobre a escolha visual da atmosfera do 
apartamento e o contraste com a escolha para a cidade. 
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Figura 37 – Chegada à cena do crime em A Study in Pink 

 

A cena traz elementos ‘embelezadores’, como a câmera que atravessa o chão (sem cortes 

aparentes) parando no rosto (desfocado) da vítima e em sua mão com unhas cor-de-rosa. Esses 

momentos decorativos, de fato, não possuem um papel na narrativa do inquérito, no entanto, 

revelam outro traço estilístico, o domínio de técnica de fotografia e CGI. Interessante pontuar 

que o último plano dessa sequência, que mostra Lestrade, John, Sherlock e a vítima, é uma 

possível referência ao universo holmesiano pois lembra a ilustração do pai de Doyle (Figura 

04, no capítulo três). A câmera que acompanha o estado emocional dos personagens, as cenas 

decorativas e referenciais são escolhas estilísticas e estratégias diferenciadoras. 

Em seriados de investigação convencionais, os personagens vestem roupas especiais e luvas 

antes de acessar a cena do crime para não a contaminar. No episódio de sessenta minutos, 

Sherlock e John seguem o recomendado. Já na segunda versão, a de noventa minutos, o 

detetive-consultor não segue a regra (Figura 38).  

 
Figura 38 – Investigação: episódio de 60 e episódio de 90 minutos  
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Isso é enfatizado na fala de John, notando o tratamento distinto que o detetive-consultor recebe. 

Essa alteração, do episódio de sessenta minutos para o de noventa, traz indícios de 

excentricidade do personagem e de reafirmação do lugar ocupado pelo detetive – que não é o 

mesmo dos investigadores comuns –, bem como reitera (nas imagens e nas falas) que esse 

‘tratamento especial’ é dado porque precisam da ajuda dele. 

Assim que entram na sala onde está o corpo da vítima, começa o processo de análise de 

Sherlock: 

Close do rosto de Sherlock, que parece concentrado. Ele se aproxima lentamente do corpo e observa as 
evidências. As palavras aparecem na tela como se fossem o pensamento do personagem. 

 

 
Figura 39 – Análise das pistas em A Study in Pink 

 

A supressão de detalhes da quarta vítima na cena de apresentação do crime, além de servir para 

demonstrar as habilidades de Sherlock, permitiu ao espectador a observação e análise da cena 

do crime juntamente com o detetive. Os planos adotados, enfatizando seus movimentos e 

olhares, colaboram nessa construção ao transferir o olhar do espectador para a posição do 
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detetive, de forma que o público possa ver as pistas através dos olhos do protagonista. Os textos 

surgindo na tela, na medida em que o detetive observa as pistas, possibilitam a ‘materialização’ 

dos sentidos/significados dos detalhes na cena, desse modo, os detalhes ‘falam’ para o detetive 

e para o espectador.  

O uso de texto nas cenas integra a materialização dos passos de observação, análise e dedução. 

As feições pensativas, a gesticulação e a postura do personagem complementam essa 

composição. Cada detalhe observado aponta para a conclusão ‘óbvia’. O espectador acompanha 

as etapas do pensamento do protagonista. A construção da cena, com planos detalhe, lettering 

e atuação, evidencia a ênfase no método de observação e análise de Sherlock, despontando sua 

importância para a série.  

O momento que Sherlock precisa explicar como chegou àquela conclusão é uma cena recorrente 

em diversos seriados investigativos281: 

Sherlock: Vítima quase nos 40. É uma pessoa de negócios. Julgando pelas roupas, da mídia, eu 
acho, analisando por este gritante tom de rosa. Vindo de Cardiff hoje. Pretendia passar uma 
noite aqui, de acordo com o tamanho de sua maleta. Sim, ela foi casada nos últimos dez anos, 
mas não era feliz. Teve uma série de amantes, mas nenhum sabia que era casada. 

Lestrade: Pelo amor de Deus, você apenas está supondo tudo isso. 

Sherlock: Sua aliança. Dez anos, pelo menos. Todas suas joias são limpas regularmente, menos 
a aliança devido ao mau casamento. Por dentro está mais limpa do que o lado de fora. Indicando 
que era tirada regularmente, único polimento que recebia quando era recolocada em seu dedo. 
Isso não era para trabalhar. É só olhar para as suas unhas, ela não trabalhava com as mãos, então, 
por que tirar a aliança?  

[...] 

John: Brilhante! 

Lestrade: Cardiff? 

Sherlock: Isso é óbvio, não é? [...] O casaco está um pouco úmido, ela esteve na chuva pesada 
nas últimas horas. [...] Sob o colarinho do casaco também está úmido. Ela se virou contra o 
vento.  Ela tem um guarda-chuva no bolso, mas está seco e sem uso. Não apenas vento, vento 
forte, forte demais para usar seu guarda-chuva. Sabemos pela mala que pretendia pernoitar, mas 
ela não pode ter viajado mais de duas ou três horas, porque o casaco ainda não secou. Então, 
onde houve chuva forte e vento forte dentro do raio do tempo de viagem? Cardiff.  

John: Fantástico! 

Sherlock: Sabe que disse isso em voz alta? 

John: Desculpe, vou me calar. 

Sherlock: Não, ... é ok.  

                                                 
281 “Essas justificativas primam não apenas convencer os outros personagens, mas talvez convencer também a 
audiência dos diferenciais desses investigadores em relação aos outros personagens, e comprovar que as atitudes 
não são meramente aleatórias, que existe um processo de análise, de investigação, de observação” (VALLE, 2014, 
p. 208). 
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A cena de explicação sobre os métodos é recorrente nas narrativas investigativas; o detetive 

precisa justificar as escolhas, apontar como chegou às conclusões, indicar o percurso realizado 

e, com isso, convencer aos colegas e a audiência.  

Essa sequência também evidencia o encantamento de John pelas deduções de Sherlock, usando 

adjetivos em voz alta: brilhante, fantástico, incrível; Sherlock parece se agradar da admiração 

de seu novo colega de apartamento.  No texto-fonte, como vimos no capítulo dois, Watson 

demonstrava deslumbramento pelos métodos e deduções de seu amigo detetive, escrevendo que 

Holmes parecia constantemente satisfeito quando era admirado282. 

A palavra gravada no chão faz referência direta a “Um estudo em vermelho”. No romance, 

Lestrade, empolgadíssimo, encontra a palavra grafada em sangue em uma parede. O inspetor 

sugere que seja o nome de uma mulher, Rachel, e que ela estaria de alguma forma ligada ao 

crime. Sherlock Holmes tem uma crise de riso, o que deixa o policial irritado. Percebendo isso, 

ele pede desculpas e diz que a descoberta do nome era um grande feito. Ao fim do capítulo, 

Holmes corrige, de forma irônica e debochada, que RACHE é vingança em alemão, não tendo 

relação com o nome feminino.  

No episódio a situação é invertida; dessa vez, quem sugere que seja a palavra vingança em 

alemão é um dos policiais e Sherlock, de forma irônica e grosseira, indica que a conclusão mais 

óbvia é que a vítima tentava escrever o nome Rachel. Todas as cenas associadas ao nome Rachel 

não aparecem no projeto inicial de sessenta minutos. A escolha dos autores de fazer referência 

ao romance e focar na elucidação do caso revela indícios de marcação de identidade da série, 

trazendo elementos do cânone e elementos convencionais de séries investigativas.  

Após finalizar a análise da cena, Sherlock fica eufórico, dizendo que o assassino cometeu um 

erro em relação à mala, mas não informa aos policiais qual o erro. Sem esperar por John, 

Sherlock desaparece em busca da mala. No caminho para casa, John é perseguido por chamadas 

em telefones públicos pelos quais ele passa. Em certo momento, decide atender e uma voz 

masculina indica que o médico está sendo observado pelas várias câmeras. O homem demanda, 

                                                 
282 “Lestrade e eu ficamos em silêncio por um momento; depois num impulso espontâneo começamos a aplaudir, 
como no clímax bem elaborado de uma peça teatral. Um rubor afluiu às faces pálidas de Holmes e ele se curvou 
para nós como um dramaturgo consumado que recebe a homenagem de seu público. Era nesses momentos que, 
por um instante, ele deixava de ser uma máquina de raciocinar e revelava seu apreço humano pela admiração e 
o aplauso” (“Os seis Napoleões”, 2011, p. 283). 
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em forma de ameaça implícita, que John entre no carro preto de luxo que estaciona ao lado da 

cabine de telefone. 

 
Figura 40 – Quadros e enquadramentos em A Study in Pink 

  

Novamente temos planos que são enquadrados por espaços delimitadores (molduras) – a cabine 

de telefone –, além de uma alteração na textura da imagem, em referência a vídeos de câmera 

de segurança (Figura 40). John é levado a um armazém/galpão vazio. Toda a construção do 

cenário – local abandonado, o chão molhado que reflete a luz dos faróis e das lâmpadas no teto, 

as sombras e a música (notas de piano) – dita uma atmosfera de tensão e perigo (Figura 41).   

 
Figura 41 – Encontro com M. 

 
John: Quem é você? 

M: Uma parte interessada. 

John: Interessado em Sherlock? Por quê? Eu estou supondo que vocês não são amigos. 

M: Você conheceu ele. Quantos amigos você imagina que ele tem? Eu sou o mais próximo de 
um amigo que Sherlock Holmes é capaz de ter. 

John: E o que é? 

M: Um inimigo. 

John: Um inimigo? 



172 
 

M: Para ele, certamente. Se você perguntar, ele provavelmente diria que sou seu arqui-inimigo. 
Ele ama ser dramático. 
 

As conclusões da leitura da postura e decisões de John, o controle das câmeras de segurança e 

o interesse nas informações sobre Sherlock que poderiam ser fornecidas, associados a mise-en-

scène, música e iluminação, levam-nos a acreditar que se trata, possivelmente, do grande 

inimigo de Sherlock Holmes do cânone, Moriarty. A cena também diz muito sobre a 

personalidade de John, nas observações certeiras do personagem M, e serve para chamar a 

atenção do espectador em relação às atitudes de John, em uma caracterização do personagem: 

confiar e acompanhar alguém que acabou de conhecer, lealdade, coragem, não apresentar 

tremor na mão quando está em situação de estresse.  

Prosseguindo com a narrativa do inquérito, o inspetor Lestrade informa a Sherlock que Rachel 

era o nome que seria dado à filha da vítima, que morreu antes do nascimento. Sherlock 

questiona que motivos teriam a vítima para arranhar esse nome no chão de madeira, 

machucando e quebrando suas unhas, enquanto agonizava pelo veneno e morte iminente. Essa 

discussão é realizada com Sherlock andando de um lado para outro na sala, gesticulando 

bastante enquanto formula a cadeia de ideias. Novamente, a câmera acompanha seus passos e 

sua inquietação, movendo-se de forma rápida e agitada.  

Sherlock deduz que Rachel seria uma senha para acesso ao site que revelava a localização do 

celular pelo GPS. Enquanto os policiais focavam em localizar o telefone, que apontava para o 

endereço em Baker Street, Sherlock permaneceu concentrado no enigma. Cenas prévias aos 

assassinatos foram sobrepostas à imagem de Sherlock na sala, a cadeia de pensamentos se 

centrava em analisar os contextos dos crimes para alcançar parte da solução do enigma.  

No momento de elucidação, em que o protagonista junta as peças do quebra-cabeça, são usadas 

cenas das vítimas intercalando e de forma sobreposta à imagem do personagem, enquanto a 

câmera gira ao seu redor. Nessas cenas podemos acompanhar o encadeamento do pensamento 

do detetive:   

Plano próximo. A câmera movimenta-se ao redor do personagem. Imagens são sobrepostas com efeito de 
fusão, mostrando os momentos antes de cada vítima encontrar o criminoso.  

Sherlock (em off, pensamento): Em quem confiamos, mesmo se não o conhecemos? Quem passa 
despercebido em qualquer lugar que vá? Quem caça no meio da multidão? 
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Figura 42 – Solução do enigma em A Study in Pink 

 

A construção do momento de elucidação com a montagem em fusão das cenas antes dos crimes 

e o rosto do personagem no apartamento configura uma estratégia narrativa (e estilística) de 

permitir acesso ao pensamento do detetive. Sendo assim, o espectador pode ‘enxergar’ o 

método, acompanhar as peças sendo encaixadas e parte do mistério elucidado. São estratégias 

que, além de materializar o pensamento em forma de imagem, auxiliam na criação de 

encantamento pelo personagem, tornando-nos íntimos de seu modo de pensar. 

Na sequência, Sherlock identifica que o criminoso era um taxista e que este o esperava na rua. 

Mesmo com o apartamento lotado de policiais, Sherlock desce sozinho as escadas, sem 

informar para onde estava indo. Naquele momento não importava punir o criminoso, mas sim 

o desafio, o mistério, o convite do criminoso para algo além da simples solução do enigma. A 

cena revela imprudência do protagonista ao seguir espontaneamente o assassino, sem informar 

aos agentes oficiais283.  

                                                 
283 Na literatura tivemos investigadores que se machucam e correm riscos, em específico, no ciclo hardboiled. 
Ainda que Holmes seja um personagem do ciclo Golden age, donde os personagens pouco se arriscavam, o detetive 
corria alguns riscos durante as investigações no cânone. Entretanto, na série televisiva, ao acompanhar o criminoso 
espontaneamente, sem alertar os policiais, Sherlock valoriza a ação/aventura/jogo em detrimento da solução do 
caso, que poderia ser obtida por meio de uma confissão oficial. Essa característica canônica – um personagem em 
que predomina o interesse pelo jogo – pode ser identificada em várias atitudes de Sherlock e é também demarcada 
pela frase “the game is on”, dita pelo protagonista. 
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Seguimos para o momento em que, em um típico episódio de seriado investigativo, os 

personagens enfrentam os malfeitores e salvam as vítimas (VALLE, 2014). Em Sherlock, no 

entanto, a construção da cena remete ao duelo de dois gênios, um confronto entre o assassino 

insuspeitável (taxista) e o detetive inteligente: “a luta entre duas mentes puras – o assassino e o 

detetive – constitui a forma essencial do confronto” (FOUCAULT, 1975, p. 72, tradução 

nossa284). Esse confronto é semelhante a uma partida de xadrez, com o uso de plano e contra 

plano para cada ação e reação dos personagens, e planos médios após as jogadas principais, 

seguindo a convenção de estilo clássico de montagem.  

A cena traz uma montagem analítica clássica, com apresentação do cenário em um plano mais 

aberto e com a alternância entre os planos próximos que conduzem a atenção do expectador. A 

partida começa com um plano geral da sala e os oponentes de frente um para o outro. Ao se 

sentarem, os planos se alternam em planos próximos e planos detalhe do taxista e de Sherlock. 

Em plano médio, vemos a mesa (tabuleiro), os frascos (peças) e os oponentes (jogadores). E a 

referência ao jogo é confirmada na fala do criminoso: “Isso é xadrez”.  

Ao escolher essa composição de partida de xadrez, a cena reafirma a construção de um 

confronto entre indivíduos notáveis, inteligentes; há momentos de silêncio e análise, tal qual 

uma partida de xadrez. Têm-se poucos movimentos de câmera, optando mais para o uso do 

campo/contracampo, cortes e câmera fixa, colaborando para a construção de um clima em que 

o embate não se dá pela força física, nem pela corrida contra o tempo para salvar alguém, mas 

sim pelo desafio intelectual entre dois indivíduos notáveis: 

 
Figura 43 – Duelo em A Study in Pink 

 
                                                 
284 Trecho original: “et la lutte entre deux purs esprits – celui de meurtrier, celui de détective – constituera la forme 
essentielle de l’affrontement” (FOUCAULT, 1975, p. 72). 



175 
 

Sherlock já tem o conhecimento de quem é o criminoso e a forma como o crime era cometido, 

mas não sabe quais são os motivos. Essa questão é o que o instiga:  

Sherlock: Ah, eu estou jogando. Agora é minha vez. Tem espuma de barbear atrás da sua orelha 
esquerda. Ninguém chegou a te avisar, sinal de que isso já aconteceu antes, obviamente você 
vive sozinho. Não tem ninguém para lhe dizer. Tem uma foto de crianças, a mãe foi cortada da 
foto. Se tivesse morrido, ainda estaria na foto. A foto é antiga, mas a moldura é nova. Acho que 
são seus filhos, mas não pode vê-los. Pai ausente. Ela levou as crianças, mas você os ama e isso 
ainda dói. Oh, mas ainda tem mais. Suas roupas foram lavadas recentemente, mas tudo que está 
vestindo é antigo... uns três anos? Mantendo as aparências, mas sem planos futuros. E aqui está, 
em uma farra de assassinatos kamikaze. Para quê? Oh... Três anos atrás. Foi quando te disseram, 
certo? 

 

 
Figura 44 – Elucidação em A Study in Pink [2] 

 

Novamente, por meio de fusões dos elementos que o detetive observou no táxi e no taxista, a 

construção da cena sobrepõe o rosto do criminoso e os elementos citados por Sherlock. O 

criminoso revela ao detetive que existe um pagamento para cada assassinato que ele comete, 

completando assim a solução do enigma. 

Com a resposta, Sherlock termina o jogo, mas o criminoso desafia o detetive a confirmar qual 

dos potes contém a cápsula com veneno, instigando-o a continuar e provar se ele realmente 

estava certo. O detetive, inebriado com o jogo, fica prestes a engolir a cápsula, mas um tiro pela 

janela (John) acerta o criminoso, finalizando a partida. Novamente na cena, os planos utilizam 

as molduras disponíveis no cenário para enquadrar os personagens.  Os efeitos de montagem, a 

câmera e a música ampliam a dramatização: John está muito distante e não pode impedir 

Sherlock de engolir a cápsula envenenada, por isso atira no criminoso. 

 
Figura 45 – Janelas em A Study in Pink 
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Para conseguir o nome do patrocinador, o detetive não mede esforços e não se importa com a 

morte iminente do serial killer, torturando-o ao colocar o pé sobre o machucado do tiro, até 

que, em um uivo de dor, o taxista grita “Moriarty” e morre.  

Apesar da ameaça ter sido eliminada nessa cena, em Sherlock as motivações não estão 

claramente alinhadas com o desejo de fazer o bem ou justiça. A eliminação da ameaça foi uma 

consequência da solução do jogo. Este, sim, era a questão fundamental para o detetive, 

evidenciando que para o personagem o impulso principal está na solução do enigma, e não em 

salvar vítimas ou capturar criminosos, atitudes que são evidenciadas novamente no episódio 

“The Reichenbach Fall” (T2E03). Desse modo, pode-se notar que a caracterização do 

protagonista parece complexificar ainda mais as linhas que delimitam o lugar ocupado pelo 

vilão e pelo anti-herói (MARINARO; THOMAS, 2012). 

Quando Lestrade conversa com Sherlock sobre o atirador, dizendo que nem sabe por onde 

começar para tentar identificá-lo, o detetive-consultor demonstra novamente suas habilidades 

de dedução: 

Sherlock: Então, o atirador – algum sinal? 

Lestrade: [...] não temos nada para continuar. 

Sherlock: Ah, eu não diria isso. 

Lestrade: Ok. Fale. 

Sherlock: A bala que eles acabaram de tirar da parede é de uma arma de cano curto. Um tiro 
mortal naquela distância, desse tipo de arma, é um tiro certeiro. Mas não apenas um atirador, um 
lutador. Suas mãos não poderiam ter tremido, então ele está acostumado à violência. Ele não 
disparou até que eu estivesse em perigo imediato, então, tem um princípio moral forte. Você está 
procurando um homem provavelmente com uma história de serviço militar e... nervos de aço.  

 

A descrição acaba funcionando como uma caracterização direta285 do personagem de John. O 

episódio termina com uma quebra de expectativa em relação ao personagem M., que na verdade 

é Mycroft, irmão de Sherlock. A última cena, com os personagens andando pelas ruas londrinas, 

objetiva seduzir o espectador a fruir não apenas a vivência intensa dos noventa minutos, mas 

uma narrativa que traz expectativas de aventuras futuras. 

As séries investigativas trabalham de modos a diferenciar seus produtos com a construção dos 

personagens e com o estilo audiovisual das cenas. Em relação aos personagens, a diferenciação 

ocorre na composição do detetive/investigador/policial e de seus métodos de investigação 

                                                 
285 Na caracterização direta, “as características são ditas de forma direta com uso de adjetivos, como por exemplo, 
em Supernatural (Erick Kripke, 2005-), Sam descreve o pai como bêbado-obsessivo” (VALLE, 2014, p. 57). 
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(VALLE, 2014). Em Sherlock, caso não houvesse a construção da ‘materialização’ do 

pensamento do detetive, ainda assim, teríamos os elementos convencionais: o enigma, a 

investigação e a solução. Reconhecemos como marcas identificadoras nessa série: a ênfase no 

processo analítico de Sherlock e sua personalidade destoante. 

Em relação ao criminoso, o personagem da série é bastante diferente do personagem do 

romance. O assassino de “A study in Pink” comete os crimes pois recebe dinheiro de Moriarty 

e as vítimas são escolhidas de forma aleatória. No cânone, as vítimas eram pessoas “culpadas” 

e o personagem era motivado por vingança.  

A série utiliza muitos efeitos de câmera e de edição para contar a história e enfatizar o processo 

investigativo de Sherlock. As fusões, sobreposições, câmera rápida que acompanha os passos 

do personagem, que gira ao redor dele, textos na tela proporcionam uma aproximação de uma 

materialização dos pensamentos do protagonista em forma de imagem e som para o espectador. 

Falas longas e rápidas do protagonista auxiliam no ritmo quase frenético do episódio. A 

investigação enfatiza a análise do detetive, o modo como ele observa as evidências, montando 

o quebra-cabeça, e as construções das cenas acompanham essa ênfase. 

Em relação às marcas visuais, comentamos o uso das molduras presentes nos cenários, que 

delimitam o quadro; os recorrentes procedimentos para mascarar cortes; e o uso frequente das 

fusões. Também é evidente e recorrente a alternância de foco e desfoque, associada a alterações 

na velocidade da cena, nos momentos de indecisão e aflição. Podemos citar também o uso do 

efeito miniatura286 e do foco seletivo287. 

Outro elemento diferencial é a música, que funciona de forma consoante com o que é 

apresentado nos planos, combinando com a iluminação e a montagem, para compor atmosferas 

específicas, auxiliando na construção sensorial do espectador, em “consonância dramática” 

(ALVARADO, 2010, p. 31, tradução nossa288) com a cena. Temos dois instrumentos principais 

associados aos protagonistas: para John temos piano; para Sherlock, violino. Conforme dito 

anteriormente, as adaptações tendiam a utilizar trilhas sonoras com violino nas cenas de 

Sherlock Holmes, porém, nessa série, o uso do piano para John auxilia na ideia de contraponto 

                                                 
286 O efeito miniatura consiste em focar determinado elemento de um grande plano e desfocar todo o resto. É 
utilizado, em Sherlock, especialmente nos créditos de abertura e nos planos aéreos da cidade. 
287 Técnica semelhante ao efeito miniatura, porém utilizada em planos mais próximos, focando apenas uma porção 
da imagem e desfocando o restante do quadro.  
288 Trecho original: “consonacia dramática” (ALVARADO, 2010, p. 31). 
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dos personagens. Eles são diferentes, com temas bastante distintos, no entanto, quando juntos, 

complementam-se de forma consonante – assim como a música, que nas cenas dos dois 

personagens juntos passa a combinar o violino e o piano.  

Nesse episódio, pudemos notar a ênfase dada à construção da personalidade dos protagonistas, 

que em certa medida é bastante semelhante à construção da personalidade nas histórias de 

Doyle. Foram apropriados elementos canônicos adaptados a Londres do século XXI, bem como 

foram trazidos elementos recorrentes de seriados investigativos (apresentação do caso, recusa, 

justificativa de métodos, elucidação do caso).  

 

6.1.2. Os casos dos episódios 

A longa duração de cada episódio de Sherlock permite flexibilizações e experimentações em 

relação à estrutura convencional típica de uma série investigativa. Assim, o caso do episódio 

nem sempre aparece no início da narrativa. Por sua vez, o forte vínculo às histórias de Doyle 

(em especial as cenas que fazem referência ao cânone, as falas, os vícios e os casos encontrados 

no texto-fonte) também altera os modos convencionais de se narrar o caso e os procedimentos 

investigativos. A cada temporada, os produtores de Sherlock repensaram alternativas para 

aprimorar as cenas de apresentação e investigação. 

Em relação aos casos investigados, podemos constatar que durante a primeira temporada o 

cânone aparece em alguns momentos como citações e referências. Por exemplo, o episódio 

“The blind banker” (T1E02) não é um caso canônico, no entanto a cena da mensagem 

codificada e a forma de decifrá-la aparecem no início do romance “O vale do medo”. No 

episódio “The great game” (T1E03), o caso principal (dado por Mycroft) faz referência ao conto 

“Os planos de Bruce-Partington”, sendo em ambos, conto e série, um pedido de Mycroft para 

o detetive investigar.  

A partir da segunda temporada, os casos em Sherlock estão mais vinculados às histórias de 

Doyle. O episódio “A scandal in Belgravia” (T2E01) é uma adaptação dos contos “Escândalo 

na Boêmia” e “O cliente ilustre”289. O segundo episódio, “The hounds of Baskerville”, faz a 

                                                 
289 No episódio, Sherlock e John são levados até o palácio de Buckingham e contratados pelo assessor de alguém 
muito importante no governo. Não é citado o nome do cliente – apenas diz que ele é ilustre. Sherlock precisa 
recuperar fotos que podem prejudicar o futuro de uma jovem importante para o cliente ilustre. No conto, Holmes 
é contratado também pelo assessor de uma figura importante do governo para impedir que a jovem filha de um 
amigo do ilustre se case com um assassino.  
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adaptação do romance “O cão dos Baskerville”. E o terceiro episódio dessa temporada, “The 

Reichenbach fall”, além do título, que remete ao cenário das Cataratas de Reichenbach, recria 

a cena emblemática da queda de Holmes e Moriarty do conto “O problema final”.  

Na terceira temporada, o primeiro episódio narra a volta de Sherlock, fazendo referência ao 

conto “A casa vazia” (T3E01). Os episódios seguintes são baseados no romance “O signo dos 

quatro” (T3E02) e no conto “Charles Augustus Milverton” (T3E03). Na quarta temporada, os 

episódios são baseados nas narrativas de “Os seis napoleões” e “O signo dos quatro” (T4E01), 

“O detetive moribundo” (T4E02), “Ritual Musgrave” e “O problema final” (T4E03).   

Nas narrativas do cânone, os casos eram trazidos pela polícia oficial, pelo governo britânico e 

por clientes. A série da BBC replica os modos como os casos são levados ao detetive-consultor: 

pela polícia (T1E01, T203, T4E01), por clientes (T1E02; T2E02, T4E02), pelo governo 

britânico (T1E03, T2E01, T3E01, T3E03) e acrescenta casos indicados por vilões (T1E03; 

T2E03, T4E03). 

Alguns episódios da primeira e da segunda temporada trazem elementos convencionais da 

apresentação de caso de seriados investigativos: cenas curtas que informam de maneira breve 

dados sobre a vítima e o caso, seguindo para a cena em que o detetive toma conhecimento do 

caso e aceita investigá-lo (primeiro, acha desinteressante e que não vale o esforço; depois, é 

convencido de que o mistério é intrigante o suficiente).  

O episódio “The blind banker” (T1E02) assemelha-se a um típico episódio de série policial 

britânica (ELLIOTT, 2013) e norte-americana.  A apresentação do episódio, antes dos créditos 

iniciais, tem aproximadamente três minutos e segue a convenção de introduzir brevemente a 

vítima, dando algumas informações sobre ela – asiática trabalhando com cerâmica chinesa em 

um museu. Apesar de o episódio não ser dirigido por Paul McGuigan290, alguns traços da 

cinematografia, presentes no primeiro episódio são perceptíveis nessa cena, como o uso de 

planos detalhe e iluminação. 

                                                 
290 Responsável pela alteração visual do episódio piloto para o episódio de 90 minutos. Euros Lyn dirigiu o segundo 
episódio e é conhecido pelo trabalho de direção em vários de episódios de séries, como Doctor Who e Torchwood 
(BBC, 2005-2011). 
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Figura 46 – Apresentação do caso “The blind banker” (T1E02) 

 

É notável que, estilisticamente, este é o episódio mais destoante da temporada. No entanto 

reconhecemos marcas de estilo que vinculam os episódios, uma vez que a manutenção do estilo 

é uma das formas de demarcar a serialidade. Após a vinheta de abertura, o detetive é convidado 

por e-mail291 para investigar um caso de vandalismo em um banco, sendo que a sala onde os 

símbolos foram pintados estava trancada, e a altura do prédio impossibilitava a entrada pelas 

janelas. 

Sherlock: Voando para todo canto do mundo duas vezes por mês. 

Sebastian: Certo. Você está fazendo aquela coisa. Estudamos juntos e esse cara aqui tinha um 
truque que usava.  

Sherlock: Não é um truque. 

Sebastian: Ele podia olhar para você e dizer sua vida toda. 

[...] 

Sherlock: Eu simplesmente observava. 

Sebastian: Vamos lá, esclareça-me. Duas viagens por mês voando por todo canto do mundo, 
você está certo. Como sabe? Vai dizer que tem uma mancha na minha gravata de um ketchup 
único só comprado em Manhattan? É a sujeira nos meus sapatos? 

Sherlock: Eu estava falando com a sua secretária. Ela me disse. 

 

A cena mostra o incômodo de Sherlock ao ser chamado de aberração. Ele também parece 

chateado quando Sebastian trata seu método de observação e dedução como um mero truque. 

Talvez mostrando indícios de insegurança do detetive, especialmente se consideramos a 

surpresa e satisfação de Sherlock, no primeiro episódio, quando John acha incrível suas 

deduções. 

                                                 
291 Sherlock Holmes do cânone recebia convites para casos por telegramas e cartas.  
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Quando o cliente mostra o vídeo de segurança, toda a tela é ocupada pela imagem alterada que 

remete a câmeras de segurança. A pergunta de Sherlock sobre os modos de entrar na sala é 

acompanhada pela imagem ampliada da planta do prédio (Figura 47). Diferentemente do que 

vimos no episódio piloto, não se utilizam efeitos de transição entre as três cenas dessa sequência 

(escritório de Sebastian, sala vandalizada, recepção do banco) – são utilizados apenas cortes 

secos.  

 
Figura 47 – Análise das pistas (T1E02)  

 

A cena inicial do episódio não parece estar vinculada ao caso do vandalismo no banco, por não 

informar para o espectador o que a funcionária do museu viu na estátua. A associação se torna 

possível na medida em que Sherlock analisa a cena no escritório e surge um vínculo a Hong 

Kong. Mesmo não sendo a adaptação de uma aventura canônica, algumas cenas do episódio 

remetem aos casos canônicos – como, por exemplo, o assassinato locked room292, o assassino 

que escala paredes (“Signo dos quatro”) e a mensagem cifrada293.  

O terceiro episódio da primeira temporada, “The great game”, contém duas linhas de inquérito: 

um mistério de desaparecimento de planos importantes do governo (caso dado por Mycroft, 

adaptação do conto “Os planos de Bruce-Partington”) e, em paralelo, a demanda de Moriarty 

para que Sherlock investigue quatro casos294, com o objetivo de distraí-lo do caso principal295.  

                                                 
292 O chamado mistério do quarto fechado (locked-room mystery) acabou se tornando um tipo de história dentro 
do gênero crime fiction. Ele tem como premissa a ocorrência de um crime em um ambiente fechado, sem 
indicativos e possibilidades de entrada ou saída (SCAGGS, 2005). No romance “O Vale do Medo”, a vítima é 
descoberta em um quarto trancado e não há marcas que indiquem que alguém esteve no ambiente. 
293 Algumas histórias canônicas trazem mensagens codificadas, como “Os dançarinos”, no entanto, o método de 
decifrar o código, nesse episódio, é igual ao que aparece no início do romance “O Vale do Medo”. 
294 O jogo criado por Moriarty na verdade encobre o interesse de afastar Sherlock da investigação do 
desaparecimento dos planos do governo, informação que só descobrimos ao final do episódio. Os casos: (1) 
afogamento, que na verdade foi um caso de envenenamento; (2) desaparecimento, que era um esquema para 
conseguir dinheiro do seguro; (3) simples machucado infeccionado por tétano, que na verdade foi um crime de 
envenenamento por meio de injeções de toxina; (4) assassinato do segurança do museu, para encobrir o fato de 
que a nova aquisição do museu é falsa. 
295 O caso principal – do desaparecimento dos planos – envolve a morte de um engenheiro.  
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O jogo de Moriarty começa quando, após uma explosão, encontram um envelope endereçado a 

Sherlock, com um celular rosa (referência ao primeiro episódio). O vilão determina a 

quantidade de tempo disponível para que Sherlock desvende o mistério; caso ele não consiga, 

Moriarty vai explodir vítimas pela cidade. As cenas que mostram as vítimas são construídas 

com o som de relógio (tique-taque dos ponteiros) inserido simbolicamente na trilha sonora; para 

dar mais ênfase, números aparecem (com efeito de fusão) na tela.   

 
Figura 48 – Prazo (T1E03)  

 

É bastante comum em séries investigativas os policiais precisarem correr contra o tempo para 

encontrar criminosos e salvar vítimas. A estratégia garante momentos de estresse, tensão e 

ansiedade, pois o tempo esgotando está sempre evidente.  

Nesse episódio, dirigido por Paul McGuigan, novamente observamos a recorrência das 

transições de cena disfarçadas. Por exemplo, na cena em que a vítima está na rua, a câmera se 

posiciona entre a rua e a vítima, com carros passando na frente da lente em alta velocidade. A 

cada vez que passam os veículos, há o corte para Sherlock na delegacia de polícia, atendendo a 

ligação. 

A segunda temporada traz a adaptação do romance “O cão dos Baskerville” associado ao conto 

“O pé do diabo”. A apresentação do caso evoca um clima de mistério e horror. A cena inicial, 

de aproximadamente um minuto de duração – e todo o episódio “The hounds of Baskerville” – 

possui uma atmosfera fantasmagórica e sobrenatural: 

Plano geral de uma floresta. A imagem possui um filtro vermelho. Névoa. Som de passos curtos correndo 
na grama. Respiração ofegante. Uma criança corre entre as árvores (duração do plano: sete segundos). 

Em um plano mais próximo, entre as árvores, vemos vislumbres do garoto correndo. 

Câmera movendo rapidamente, com o som de algo sendo destroçado. Grito de um homem (duração do 
plano: um segundo). 

Plano de dois segundos com filtro vermelho. Cenas rápidas mostram o rosto do homem e suas mãos, com 
o som do animal raivoso e de gritos. 

Close no rosto de um cachorro. Há um barulho de rosnado e uivo, enquanto a criança grita. Fade in/out.  

Corte para o rosto de um adulto. O som do grito se dissipa em eco. A câmera, em uma grua, se afasta, 
revelando o local: uma floresta, em meio à névoa. 
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Figura 49 – Apresentação do caso “The Hounds of Baskerville” (T2E02)  

 

Os planos rápidos ajudam na sensação de terror, por não dar muita informação visual, além dos 

sons aterrorizantes de gritos e rosnados animalescos. A referência à história canônica está na 

composição de uma atmosfera sombria e assustadora: a floresta, os ruídos animalescos, os 

gritos, a cor vermelha, o cão. Na passagem de tempo do garoto para ele adulto, a localização e 

a neblina dão o tom sobrenatural necessário a uma adaptação do romance “O cão dos 

Baskerville”.  

No romance, Holmes e Watson são procurados por um médico, que narra a lenda da família 

Baskerville, das mortes precoces e dos boatos de um cão do inferno. Ele pede ajuda para impedir 

que o sobrinho e herdeiro de Charles Baskerville também sofra de uma morte precoce e sem 

explicação, como seus antecessores. Após conhecer o sobrinho, Henry296, algumas situações 

                                                 
296 Watson diz sobre Henry: “[...] embora alguma coisa em seu olhar firme e na segurança serene de seu porte 
indicasse o cavalheiro” (“O cão dos Baskerville”, 2010, p. 53).  



184 
 

estranhas ocorrerem (ameaça por carta com palavras recortadas de jornal, botinas 

desaparecidas, alguém se passando por Holmes seguindo Henry), Holmes decide aceitar o caso, 

mas diz que está muito ocupado no momento e que vai enviar seu melhor homem para investigar 

o caso. Watson se compromete a seguir os passos de Henry e enviar relatórios para Holmes. 

No episódio, quem apresenta o caso é o próprio Henry, que ganhou o sobrenome de Knight 

(referência a descrição de Watson no romance), e a história é narrada por um documentário 

sensacionalista de conspiração do governo exibido na televisão.  

 
Figura 50 – Documentário (T2E02) 

 
Sherlock: É só isso? Mais nada? Pegadas, é tudo? 

Henry: Sr. Holmes, eram pegadas de um cão (HOUND) gigante. 

[...] 

Sherlock: Aceito o caso. 

[...] 

Henry: Então, você irá? 

Sherlock: Não posso deixar Londres agora. Muito ocupado. Mas não se preocupe. Porei meu 
melhor homem nisso. Posso confiar no John para mandar os dados mesmo que não entenda uma 
palavra. 

[...] 

Sherlock: Pode ir, Henry. Vamos mais tarde. 

Henry: Perdão, mas você disse que não iria. 

Sherlock: Desaparecimento de 20 anos, um cão monstruoso? Eu não perderia isso nunca. 

 

Um dos momentos divertidos da aceitação do caso é o fato de Sherlock se negar a ir para 

Dartmoor, dizendo que vai enviar seu melhor homem, para no instante seguinte afirmar que 

não perderia o caso misterioso por nada, fazendo referência ao cânone, como se corrigisse a 

contradição do detetive-consultor de não aceitar imediatamente um caso tão intrigante. No 

episódio, Baskerville se tornou um tipo de instalação do governo para testes e experimentos 

ultrassecretos. Existe um grande cão, mas o crime está relacionando a experimentos com um 

gás que provoca alucinações – premissa que se relaciona com o caso do conto “O pé do diabo”. 
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O episódio “The sign of three” (T3E02) exemplifica a flexibilização e experimentação em 

relação à apresentação do caso, por exibir a constituição do mistério aproximadamente trinta 

minutos antes do fim do episódio. Os primeiros minutos do episódio, antes da vinheta de 

abertura, exibem elementos de quebra de expectativa, bastante típicos de apresentação de caso 

de séries investigativas (a série House M.D., por exemplo, constantemente quebrava a 

expectativa da audiência nas cenas de apresentação do mistério). Explicitando que o episódio 

dará ênfase ao casamento de John e Mary. 

Resumidamente, as primeiras cenas mostram o inspetor Lestrade, que tenta por meses capturar 

uma gangue de palhaços que assalta bancos. No momento em que ele vai capturar os bandidos, 

recebe um SMS de Holmes pedindo ajuda urgente. O inspetor, dividido entre realizar uma 

prisão – que vai trazer prestígio – e atender ao chamado de Sherlock, escolhe ajudar o amigo. 

Ao chegar à residência, Sherlock pede ajuda para fazer anedotas. Luzes piscam, sons de sirene 

e helicóptero mostram que Lestrade acreditou que o detetive estava em grande perigo. As 

anedotas, afinal, são para o discurso no casamento de John e Mary297. As primeiras cenas do 

episódio exibem o momento das fotos ao final da cerimônia, seguindo para o discurso de 

Sherlock, que será intercalado com cenas (em flashback) da preparação para o casamento 

(convites, despedida de solteiro) e casos que investigaram. 

O mistério só se forma na mente de Sherlock em aproximadamente dois terços do episódio, 

após perceber que os casos citados no discurso (namorado fantasma e soldado ensanguentado) 

têm relação com o casamento de John e Mary. As pistas foram dadas aleatoriamente durante 

todo o episódio: (1) primeira cena do major Sholto vestindo o uniforme militar; (2) comentário 

de John ao vê-lo no casamento; (3) conversa dos personagens sobre quem é o major e se ele 

iria para o casamento; (4) John conta para Sherlock que o major sofre muitas ameaças de morte. 

As pistas são concentradas na cena em que Sherlock olha para as evidências na parede, focando 

em palavras específicas – “planejamento”, “ensaio”, “casamento” –, que são associadas aos 

flashbacks sobre a vítima. Alcança-se a conclusão de que o major será assassinado no 

                                                 
297 No “O signo dos quatro”, a srta. Mary Morstan pede ajuda a Holmes para resolver um mistério sobre a herança 
de seu falecido pai. As pistas levam até Thaddeus Sholto, filho do major Sholto, amigo do pai de Morstan, os dois 
serviram juntos na Índia. Holmes e Watson precisam encontrar um tesouro de Agra (cidade da Índia, onde o major 
e o pai de Morstan encontraram o tesouro). O mistério envolve um crime de vingança. Nesse romance, Watson 
conhece sua primeira esposa, Mary Morsten.  

No episódio da série, o tesouro é um pendrive com a sigla AGRA e contém informações sobre a real identidade 
de Mary (T3E03; T4E01), tem também a tentativa de vingança contra o major, mas na série ele possui vínculo 
com John (T3E02). O pendrive foi escondido em um busto de gesso da figura de Margaret Thatcher, referência 
aos bustos de Napoleão do conto “Os seis Napoleões” (T4E01). 
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casamento. Desse modo, o episódio apresentou uma estrutura invertida, em que primeiro vimos 

diversas pistas, todas aparentemente sem conexão, e só próximo ao final que o enigma (o 

mistério) é formado. 

“Lying detective” (T4E02) é outro episódio que flexibiliza a típica apresentação e aceitação do 

caso. Com duração de cerca de vinte e três minutos, intercala cenas do vilão (Culverton Smith) 

em uma reunião confessando que deseja matar alguém. Segue-se para a cena na sala do detetive, 

em que a cliente explica o caso. Sherlock está em um estado de alucinação por conta do uso 

excessivo de drogas. O estado confuso é evidenciado utilizando graficamente o lettering com 

aparência de giz branco (e mesmo ruído), fazendo o personagem perder o foco, esquecendo o 

motivo de ter algumas atitudes. O decurso da cena causa aflição em razão do estado deplorável 

do detetive, refletido na chuva, nas cores da sala, na pouca iluminação e nos efeitos utilizados 

para demonstrar a materialização de seus pensamentos de deduções em relação à cliente. 

Na cena seguinte Sherlock e a cliente andam pelas ruas de Londres. A cena da rua é intercalada 

com planos de John (conversando com o fantasma de Mary) e de Mycroft (seguindo os passos 

de Sherlock com um drone). Algumas palavras-chave no diálogo servem de vínculo e 

associação a cenas de Culverton Smith (dando entrevistas, em propaganda e programas de 

auditório), assim como palavras específicas ditas por ele:  

CS: Sou Culverton Smith e nessa eleição votarei... 

 
Figura 51 – Palavras-chave: eleição; governo (Mycroft) 

 
Mycroft: Estava pegando fogo? 

CS: Mesmo quando estou na estrada, gosto de comida de qualidade. 

 
Figura 52 – Palavras-chave: fogo; comida 
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Agente: Estamos rastreando o celular dele. 

CS: Não ligue para nós, nós ligaremos... 

John: Estou tentando dormir, pode parar de me ligar? 

 

 
Figura 53 – Palavras-chave: telefone; ligação 

 

A estratégia de montagem que vincula imagens e palavras das falas dos personagens foi 

utilizada anteriormente na série, mas sempre com efeito cômico. Na cena em questão, toda a 

composição não nos provoca sentimentos de riso – pelo contrário, é aflição, tristeza, 

preocupação.  

Os trechos de Culverton Smith trazem uma estilística que remete à ideia de vídeo/televisão. O 

artifício de alteração textura da imagem foi utilizado anteriormente em vários episódios – como, 

por exemplo, a câmera de segurança em “A study in Pink” (T1E01) e “The blind banker” 

(T1E02), estética televisiva em “The hounds of Baskerville” (T2E02) e “The great game” 

(T2E03), no episódio “Empty hearse”(T301), quando Sherlock e John conversam via chat-

vídeo com o especialista em trens e em “The Reichenbach fall” (T2E03), quando Sherlock e 

John assistem à gravação de Moriarty com as joias da coroa (Figura 54).  

 
Figura 54 – Imagem de vídeo  

 

Alguns episódios trazem casos que apareceram no cânone literário em cenas curtas. Essa 

estratégia se configura em um jogo com o espectador de reconhecimento das referências 

canônicas. Seguindo a estilística da série, a solução dos casos surge como texto na tela (Figura 

55), normalmente associada à postagem no blog de John. 
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Figura 55 – Casos canônicos  

 

A audiência especializada se sente recompensada pelo reconhecimento da referência, enquanto 

o espectador que não conhece as histórias assiste a breves cenas com atuações e diálogos 

divertidos, que ajudam na reafirmação das personalidades e nos métodos dos protagonistas, 

além disso, servem também para fomentar a passagem de tempo, com acúmulo de experiências 

dos personagens. 

 

6.1.3. O processo investigativo de Sherlock 

A cada nova temporada, os produtores se esforçaram em trazer experimentações à 

materialização audiovisual dos processos mentais de Sherlock ao investigar os casos. Essa 

estratégia foi um dos principais diferenciais de Sherlock em relação às adaptações anteriores e 

até mesmo a muitas séries investigativas298.  

Na primeira temporada, as palavras surgiam na tela à medida que ele observava os detalhes. Na 

segunda temporada, havia a combinação dos cenários, com o deslocamento do personagem de 

sua residência até a cena do crime sem ele sair da sala; e o uso da câmera 5D, que permitiu o 

congelamento da imagem e ampliação, como um efeito de zoom, em cada detalhe percebido 

pelo detetive, além das palavras na tela, indicando suas conclusões. Na terceira temporada, 

houve a materialização do palácio mental em forma de palácio, com escadas e calabouço (no 

episódio “His last Vow”) e em forma de tribunal (no episódio “The sign of three”). Na quarta 

temporada, a cena de aceitação do caso traz uma combinação das estratégias utilizadas nas 

temporadas anteriores.  

Nessa grande quantidade de experimentações e de efeitos nas construções das cenas do 

inquérito, precisamos dividir e selecionar alguns momentos específicos que dizem respeito ao 

                                                 
298 No entanto, para Bull (2016), o efeito CSI é precursor dos efeitos em Sherlock. 
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processo propriamente dito: (a) análise da cena do crime, (b) entrevista de testemunhas e (c) 

elucidação.  

 

6.1.3a. Análise das evidências 

No cânone, o personagem de Watson descreveu o modo como Holmes percorre o ambiente e 

analisa as evidências: 

“Enquanto falava, sacou de repente do bolso uma fita métrica e uma grande lupa 
redonda. Com esses dois implementos, caminhou em silêncio pela sala, por vezes 

parando, ocasionalmente ajoelhando-se e uma vez deitando-se de bruços.”  
(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 67) 

 
Observamos no primeiro episódio a representação da cena em que Holmes analisa o corpo da 

vítima com a mesma agilidade. A diferença entre as cenas é que Sherlock não conversava com 

a polícia regular – seus pensamentos eram materializados na tela em forma de palavras.  

No segundo episódio da primeira temporada, para ter acesso ao apartamento do suspeito/vítima, 

Sherlock mente para um dos vizinhos dizendo que esqueceu a chave, fazendo a pessoa abrir o 

portão para ele. Eles encontram o funcionário do banco morto com um ferimento na cabeça e 

uma arma ao seu lado. Enquanto conversa com John, o detetive-consultor verifica o corpo da 

vítima, dessa vez sem os letterings flutuando na tela. No entanto, os movimentos do 

personagem são bastante canônicos ao remeter às descrições de Doyle:  

“Enquanto falava, seus dedos ágeis voejavam daqui para ali e por toda parte, 
apalpando, apertando, desabotoando e examinando.”  

(“Um estudo em vermelho”, 2009, p. 63) 

 

 
Figura 56 – Análise do corpo (T1E02) 

 
A chegada do responsável pelo caso permite uma breve demonstração das habilidades dedutivas 

de Sherlock: 

Dimmok: Com certeza estamos olhando para um suicídio.  



190 
 

John: Isso parece ser a única explicação dos fatos. 

Sherlock: Errado, é uma das possíveis explicações dos fatos299. Vocês têm a solução que querem, 
mas vocês estão escolhendo ignorar qualquer coisa que não parece ser de acordo300. 

Dimmok: Como quais? 

Sherlock: Como o ferimento na cabeça. 

Dimmok: E? 

Sherlock: Van Coon era canhoto. Requer um pouco de contorcionismo. 

Dimmok: Canhoto? 

Sherlock: Incrível, você não percebeu. Tudo que tem que fazer é olhar pelo apartamento. A mesa 
do café está no lado esquerdo, o punho da caneca está apontado para a esquerda. Tomadas, 
geralmente não são usadas a da esquerda. [...] É altamente improvável que um canhoto possa 
atirar na cabeça com a mão direita. Concluindo, alguém invadiu e o matou, a única explicação 
dos fatos. 

 

 
Figura 57 – Ironia de Sherlock (T1E02) 

 

À medida que Sherlock indica ao policial as evidências de que a vítima era canhota, são 

mostradas imagens ampliadas de cada objeto citado. A cena também manifesta brevemente a 

relação de Sherlock com os policiais: ao estender a mão para o detetive, o gesto não é retribuído. 

Ademais, a postura do oficial (de pé, com as pernas levemente abertas e mãos na cintura) indica 

que ele detém o poder e não será intimidado por Sherlock. Além disso, estão evidentes na 

expressão de Sherlock o incômodo e a decepção por não ter Lestrade como responsável pelo 

caso.  

                                                 
299 Holmes, em “O mistério do Vale Boscombe”: “provas circunstanciais são muito traiçoeiras. Podem parecer 
apontar muito diretamente para uma coisa, mas se você desloca um pouquinho seu ponto de vista, pode descobrir 
que apontam de maneira igualmente indubitável para outra inteiramente diferente” (2010, p. 176). 
300 “Tanto você quanto o inspetor esforçaram-se muito para destacar exatamente os pontos que depõe muito 
fortemente em favor do rapaz” (“O mistério do Vale Boscombe”, 2010, p. 180). 



191 
 

Do conjunto da sequência observamos os artifícios e estratégias para ter acesso à cena do 

crime301 e a relação com a polícia oficial (preferência por Lestrade302). A cena tem uma 

construção convencional característica de seriados investigativos, no entanto agrega-se alguns 

elementos identificadores e singulares da estilística de Sherlock, como a ampliação dos objetos, 

acompanhada do som tema atribuído a esses momentos, essas ampliações são acentuadas por 

efeitos de fade branco como um flash, associado ao som reconhecível de flash e click (disparo) 

de câmera fotográfica. 

Em uma das cenas de “The great game” (T1E03), Sherlock precisa desvendar o mistério por 

trás dos sneakers (sapatos) deixados por um bombmaker. A cena começa com um plano geral 

do Hospital St. Bartholomew, onde Sherlock utiliza os laboratórios, com efeito de desfoque 

seletivo, focando apenas parte da fachada do prédio, onde aparece o nome (Figura 58).  

 
Figura 58 – Efeito de foco e desfoque em plano geral 

 
Seguindo para o plano de uma janela, sendo observada de outra janela, defronte, Sherlock se 

aproxima e pega o sapato. Mesclam-se planos mais próximos, que enfatizam a ação do 

personagem em colher material para análise, e planos no ponto de vista anterior, que enfatiza o 

estado pensativo do personagem, observando o objeto (Figura 59). 

 
Figura 59 – Quadros e enquadramento (T1E03) 

                                                 
301 Em outros episódios, Sherlock e John invadem casa de suspeitos, laboratório do governo, escritório altamente 
impenetrável do criminoso e dormitório dos guardas reais. No conto “Os planos do Bruce Partington” um dos 
oficiais comenta que, por serem civis, Holmes e Watson poderiam fazer procedimentos que jamais seriam 
possíveis para a polícia oficial. 
302 No cânone, Watson comenta sobre a relação de Holmes com Lestrade e Gregson, considerando-os os menos 
piores da Scotland Yard.  
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Algumas vezes, nas histórias de Doyle, Sherlock Holmes pedia a seu companheiro para analisar 

objetos e fazer deduções. Nesse episódio, Sherlock pede o mesmo a John: 

Sherlock: Você sabe o que faço. Vamos, fala. 

John: Não vou ficar aqui sendo humilhado... 

 
Figura 60 – Análise de John (T1E03) 

 
John: Tudo bem. É apenas um par de tênis. Estão em bom estado, diria que são bem novos. 
Exceto pelo solado que está usado, o dono deve tê-los há um tempo. [...] São bem grandes, de 
homem.  

Sherlock: Mas... 

John: Mas há rastros de um nome na palmilha.  

 

 
Figura 61 – Análise de John – plano detalhe (T1E03) 

 
John: Adultos não escrevem seus nomes em tênis, logo, deve pertencer a uma criança. 

Sherlock: Excelente. 

John: Como me saí? 

Sherlock: Bem, John. Muito bem. Quero dizer, esqueceu das coisas mais importantes [...]. 

 
A cena utiliza o artifício de ampliação da imagem, associada ao som tema, com rapidez na 

passagem de um pedaço do objeto a outro e instantes de pausa, como uma fotografia, para se 

verificar os detalhes citados. O diálogo faz referência a uma cena do romance “O cão dos 

Baskerville”, quando Sherlock Holmes diz exatamente que Watson fez um ótimo trabalho, mas 
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deixou passar os dados mais importantes303. Durante toda a fala de John não temos efeitos, até 

o momento em que ele faz uma observação relevante (nome no sapato, significando que 

pertence a uma criança), quando é mostrado – de forma ampliada – o local do nome.  

Novamente nessa cena vemos a câmera que passa pelos objetos (tubos de ensaio, béquer, 

proveta), causando um efeito luminoso na tela e servindo também de disfarce para a transição 

entre os planos. 

 
Figura 62 – Disfarce de transição dos planos (T1E03) 

 

No episódio “The Reichenbach fall” (T2E03), Sherlock serve de testemunha no caso contra Jim 

Moriarty. Na cena em que ele analisa o banco de jurados, apesar de rápida, encontramos mais 

uma demonstração da habilidade dedutiva do personagem. A cena é construída utilizando os 

letterings flutuando na tela e fusões com planos detalhe do que ele observou (Figuras 63 e 64). 

 
Figura 63 – Análise do júri (T2E03) 

 
Sherlock: Um bibliotecário, dois professores, dois empregos de grande pressão, provavelmente 
na Prefeitura. A representante é uma secretária médica, treinada fora do país, a julgar pela letra. 
Sete casados, dois tendo um caso entre eles. Acabaram de tomar chá com biscoitos. Gostaria de 
saber quem comeu waffles? 

 

                                                 
303 No romance “O cão dos Baskersville”, Watson faz algumas deduções acerca da bengala, em um exercício 
proposto por Holmes. Ao final, questiona se deixou passar algo e Holmes responde: “Temo, meu caro Watson, que 
a maioria das suas conclusões não tenha fundamento. Quando disse que você me estimulava queria dizer, para 
ser franco, que ao notar suas falácias eu era ocasionalmente guiado para a verdade” (2010, p. 13). 
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Figura 64 – Análise do júri: plano detalhe (T2E03) 

 

Essas cenas são recorrentes nos episódios e demonstram a habilidade de deduzir informações 

com o mínimo de dados, apenas observando a postura e roupa dos indivíduos – habilidade 

advinda do cânone. A estratégia visual das cenas associa o uso de lettering com as informações 

e planos detalhe ampliados de partes do corpo e da roupa das pessoas (Figura 65). 

 
Figura 65 – Análise dos clientes (T2E01) 

 

Frequentemente Sherlock acerta as informações lidas na postura, rosto, roupas, sapatos, exceto 

em três momentos, o primeiro, na análise de Moriarty enquanto este fingia ser namorado de 

Molly (“The Reichenbach fall”). O segundo (Figura 66) quando foi incapaz de decifrar qualquer 

informação de Irene Adler (“A scandal in Belgravia”). E o terceiro (Figura 67), ao não 

conseguir chegar a uma conclusão em relação a Mary Morsten (“The empty hearse”).   

 
Figura 66 – Análise de Adler (T2E01) 
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Figura 67 – Análise de Mary (T3E01) 

 

Quando Sherlock investiga um cenário de crime falso no episódio “The empty hearse” (T3E01), 

uma das observações é sobre as marcas de sol no tecido. Ao analisar a marca, consegue definir 

a posição que o terno ocupava em relação ao sol, deduzindo com isso a localização de onde ele 

foi roubado. A construção da cena coloca uma luz no canto da tela (indicando o sol) e uma 

imagem de rosa dos ventos (Figura 68).  

 
Figura 68 – Materialização visual do pensamento de Sherlock (T3E01) 

 

Na quarta temporada, Sherlock faz conclusões parecidas sobre o tamanho e a localização da 

residência da cliente, por meio da análise das marcas de sol deixadas em uma folha de papel. A 

cena condensa as estratégias utilizadas anteriormente com efeitos na tela e transferência de 

cenários: enquanto o detetive explana, surgem no meio da rua: quadro, janela, sol. Os objetos 

são móveis, por isso Sherlock segura na moldura da janela, ajustando em relação ao quadro e 

ao sol (Figura 69). 

Cliente: Como sabia que minha cozinha é pequena?  

Sherlock: O desbotamento no papel, não é muito, mas dá para saber que a janela aponta para o 
Leste. Agora, o mural da cozinha. Por instinto, coloca numa altura visível304, onde tem luz 
natural. Agora veja, o sol só bateu em dois terços da parte de baixo, mas a linha é reta, então 
significa que o papel está virado para a janela. Mas como o topo não foi afetado, sabemos que a 
luz solar entra no cômodo por um ângulo inclinado. [...]. Se a luz inclinada em ângulo atingir o 
nível dos olhos na parede oposta da janela, o que sabemos do cômodo? O cômodo é pequeno. 

 

                                                 
304 Semelhante a dedução no romance “Um estudo em vermelho”. 
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Figura 69 – Materialização visual do pensamento de Sherlock (T4E01) 

 

6.1.3b. Entrevista de testemunhas  

No processo de inquérito o investigador precisa lidar com testemunhas e conhecidos das vítimas 

(familiares e colegas de trabalho), tentando obter informações que ajudem a solucionar o caso. 

Watson comenta, no conto “O atleta desaparecido”, que Holmes conseguia deixar uma 

testemunha em um estado de conforto muito rapidamente, demonstrando as habilidades do 

detetive-consultor de lidar com indivíduos relevantes ao caso305.  

A cena mais interessante de entrevistas de testemunhas ocorre no episódio “The sign of three” 

(T3E03), não apenas por utilizar estratégias de saber o que perguntar, mas também por construir 

um cenário que só se passa na mente do personagem. A cena em questão acontece em duas 

locações: um tribunal onde Sherlock conversa com as testemunhas (e vítimas) e a sala em Baker 

Street, quando temos a interferência de John. É justamente no momento de interferência que 

percebemos que a narrativa ocorre no palácio mental; na verdade Sherlock está na sala do 

apartamento, conversando em várias telas.  

A cena começa com um plano geral de um tribunal vazio. Sem transição entre planos, a cena 

seguinte mostra a sala cheia de mulheres em pé e segue para a entrada de Sherlock, que caminha 

lentamente descendo as escadas, até se posicionar no centro.  

                                                 
305 Em outro conto, Watson comenta: “Na metade do tempo que previra, havia conquistado a boa vontade da 
gorvenanta e tagarelava com ela como se a conhecesse havia anos” (“O pincenê de ouro”, 2011, p. 338). 
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Figura 70 – Entrevista de testemunhas (T3E03) 

 
Sherlock está de costas em primeiro plano e o fundo, desfocado. No momento seguinte, 

intercalam-se planos médios da plateia e planos mais próximos de Sherlock falando e 

movimentando as mãos. À medida que o personagem aponta e fala “você não”, as personagens 

sentam nos bancos, sobrando poucas mulheres em pé.  

Ele se aproxima das cinco restantes e elas dizem seus respectivos nomes. Novamente sem 

transição, segue para um plano geral de cima, mostrando os bancos vazios, Sherlock em pé, ao 

centro, e as mulheres em pé em semicírculo, próximas a ele. Ele começa as perguntas:  

Sherlock: Como conheceram ele? 

1: Me abordou em um bar. 

2: Mesma academia que eu. 

3: Nós conversamos no ônibus. 

4: Pela internet. 
  

 
Figura 71 – Entrevista de testemunhas: tribunal (T3E03) 

 
Um plano rápido do rosto de John surge na tela. Em seguida, retorna para a cena do tribunal e 

Sherlock levanta o braço, pedindo um momento à mulher número cinco.  

 
Figura 72 – Entrevista de testemunhas: interferência (T3E03) 



198 
 

O plano seguinte mostra John ao lado de Sherlock no tribunal. Um movimento de cabeça de 

Sherlock (de olhar para mulher e olhar para John) transfere o cenário para a sala de Baker Street 

(Figura 73).  

 
Figura 73 – Entrevista de testemunhas: apartamento (T3E03) 

 

Podemos ver que Sherlock está em vários chats em diversas telas. Um balão verde com texto 

indica a última frase dita pela mulher. Ele se abaixa e digita – as palavras surgem para o 

espectador em um balão branco.  

 
Figura 74 – Entrevista de testemunhas: telas (T3E03) 

 

Quando as personagens falam suas profissões, o figurino muda, e elas passam a ser 

caracterizadas por seus trabalhos (Figura 75).  

 
Figura 75 – Entrevista de testemunhas: profissões (T3E03) 

 

O detetive prossegue o interrogatório, que abrange perguntas sobre perfume favorito, marca de 

maquiagem, homem dos sonhos, encontro ideal e se as vítimas têm um segredo que nunca 

contaram. Ao perguntar sobre o segredo, todas se despedem saindo do tribunal. O cenário 

retorna a Baker Street e John deduz o óbvio: o homem que enganou essas mulheres era casado. 
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Quando fala a palavra “casamento” a cena corta para o discurso de Sherlock, sendo realizado 

na cerimônia de casamento de John e Mary (Figura 76).  

Sherlock: Por que ele sairia com essas mulheres e sumiria? 

John: Está esquecendo o óbvio. 

Sherlock: Estou? 

John: Ele é um homem. 

Sherlock: Mas por que mudar a identidade? 

John: Talvez ele seja casado. 

Sherlock: Casado. 

 
Figura 76 – De Baker Street para a cerimônia (T3E03) 

 

A cena tem um ritmo mais acelerado devido à opção por cortes secos e montagem sem efeitos 

de transição. Os planos são ligados pela imagem do protagonista que está na mesma posição e 

enquadramento, mas em cenários diferentes (Figuras 73 e 76).  

Diferentemente de produtos tipicamente investigativos, nos episódios de Sherlock não 

encontramos muitas cenas com depoimentos de testemunhas e não existem cenas de 

interrogatórios na delegacia. A maior parte das perguntas (como depoimento ou interrogatório) 

ocorre na sala em Baker Street quando o detetive recebe um novo e possível cliente. Algumas 

cenas rápidas de entrevistas dos clientes rendem momentos de riso – as narrativas dos clientes 

(e deduções do detetive) fazem referência aos casos investigados por Holmes de Doyle. 

 

6.1.3c. Elucidação: quadro de evidências e palácio mental 

Quando o detetive tem todos os dados e informações, ele precisa fazer as conexões e alcançar 

a solução do mistério. Algumas vezes é puro acaso306; outras, o investigador precisa pensar e 

                                                 
306 Um exemplo disso acontece no episódio “The blind banker”. Sem conseguir decifrar o enigma, Sherlock decide 
voltar ao museu para procurar o livro que a última vítima estava utilizando para decifrar o criptograma. Ao sair de 
casa, o detetive esbarra em um casal de turistas que seguram um livro. Em seguida, vê outras pessoas utilizando o 
mesmo livro, então começam flashbacks (memórias) das cenas que ele investigou. Com isso, ele consegue 
identificar a chave para a solução do enigma. 
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ponderar sobre as pistas e os fatos. Em seriados desse nicho, o quadro de evidências é um 

importante elemento do processo de investigação. Normalmente, ele contém as informações 

coletadas sobre o caso e muitas soluções são encontradas quando o investigador está de frente 

para ele, tentando montar o quebra-cabeça. Apesar de muito comum nos produtos 

investigativos307, o quadro de evidências só apareceu em quatro episódios de Sherlock: “The 

blind banker” (T1E02), “The great game” (T1E03), “The empty hearse” (T3E01) e “The sign 

of three” (T3E02).  

No episódio “The blind banker”, o quadro de evidências aparece em dois momentos. No 

primeiro, surgem frames do escritório que foi vandalizado e símbolos de cor branca do dialeto 

chinês piscam na tela. Em seguida, corta para um close do perfil de Sherlock pensativo. Os 

mesmos símbolos continuam aparecendo quando a câmera se afasta e podemos ver algumas 

fotos da cena do crime presas na parede (Figura 77).  

 
Figura 77 – Quadro de evidências em “The blind banker” 

 

No segundo momento, nesse episódio, não existe interação do personagem com as informações 

colocadas no quadro. As fotos dos símbolos e outros papéis estão colados na parede, enquanto 

vemos o personagem, frustrado, mexer em caixas de livros empilhadas. 

No episódio “The great game”, Sherlock analisa o quadro com as pistas enquanto conversa com 

Lestrade. Temos cenas próximas da parede, mostrando detalhes do quadro. E planos mais 

amplos, mostrando o personagem andando pela sala e apontando para o quadro (Figura 78). 

 
Figura 78 – Quadro de evidências em “The great game” 

                                                 
307 Notamos a utilização do quadro em diversas séries de investigação, por exemplo, Luther, Supernatural, House 
M.D., Criminal Minds, Law&Order SVU, The X-Files e Bones. 
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No episódio “The empty hearse”, o quadro ganha destaque na análise das pistas. Vemos 

Sherlock construindo o quadro na parede, colocando mapa, fotos e documentos. Enquanto, em 

voz off, ouvimos a narração sobre as pessoas e pistas, são mostrados flashes dos indivíduos que 

Sherlock observa. Logo em seguida, a foto da pessoa é colocada no quadro (Figura 79).  

 
Figura 79 – Quadro de evidências em “The empty hearse” 

 
Nessa cena, observamos também a interação do detetive com as informações anexadas à parede 

– utilização de um marcador para riscar fotos e mapa. Em outro momento, o quadro funciona 

como plano decorativo (e de continuidade) nas cenas em que recebe a visita dos pais e de 

Mycroft.  

 
Figura 80 – Quadro de evidências decorativo em “The empty hearse” 

 
No episódio “The sign of three”, vemos o quadro de evidências em dois momentos. No 

primeiro, é apenas parte da composição do cenário e não há nenhuma interação do personagem 

com o objeto – praticamente uma figura de fundo, enquanto o detetive (bêbado) atende a uma 

cliente (Figura 81). 
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Figura 81 – Quadro de evidências decorativo em “The sign of three” 

 
Seguindo a estilística da série, em que a cinematografia tenta representar os estados dos 

personagens, essa cena tem uma coloração diferente e efeito de foco seletivo, que contribui para 

a caracterização do estado embriagado e confuso de John e Sherlock. A cena dos personagens 

bêbados tem tom e elementos de comicidade, ao brincar com a arrogância e os modos estranhos 

do detetive ao realizar análise de pistas.  

No segundo momento, em que o quadro de evidências aparece, existe uma interação do detetive 

com o objeto. Sherlock está na cerimônia de casamento, quando visualiza em seu palácio mental 

a si próprio olhando para o quadro de evidências (que na verdade contém informações do 

planejamento do casamento). É neste momento, em frente ao quadro, que Sherlock junta as 

pistas e conclui que ocorrerá um assassinato na festa. Para retratar o encadeamento dos 

pensamentos associados a evidências, foram utilizados efeitos de zoom e planos que intercalam 

imagens do detetive olhando para o quadro, detalhes (palavras específicas) e flashbacks. 

 
Figura 82 – Quadro de evidências em “The sign of three” 

 

Diferente do que encontramos em outras séries do nicho investigativo, em que quase todos os 

episódios aparecem o quadro de evidências, o pouco uso desse artifício em Sherlock pode ser 

justificado pelo fato de se materializar na tela o encadeamento das ideias do detetive, durante 
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todo o processo de inquérito, com o auxílio de efeitos visuais e sonoros, fusões com flashbacks, 

imagens ampliadas e letterings com efeito. No episódio “The Reichenbach fall”, por exemplo, 

Sherlock pesquisa no celular algumas informações sobre as evidências encontradas. A tela do 

aparelho é ampliada na frente do rosto do personagem, mostrando as pesquisas e como seu 

cérebro aponta o caminho no mapa. Esses efeitos são o prenúncio da ideia de palácio mental.  

A concepção de palácio mental na série Sherlock possui uma construção complexa que 

condensa dois conceitos que aparecem nas histórias de Doyle: o de “cérebro-sótão”308 e o de 

“uso científico da imaginação”309. A construção do conceito de palácio mental começou na 

primeira temporada, quando, ao analisar as evidências, surgiam e desapareciam na tela as ideias 

e probabilidades. O conceito foi evoluindo na medida em que nos tornávamos mais íntimos do 

método e da personalidade de Sherlock.  

A partir da segunda temporada torna-se recorrente o uso do termo – como, por exemplo, na 

cena em que Sherlock tenta descobrir a relação entre “Liberty”, “In” e “HOUND”. Na terceira 

temporada, vimos o palácio mental na cena em que ele transforma entrevistas das vítimas do 

namorado fantasma em um tribunal. Alcançando o nível máximo de construção de cenários e 

pessoas, no episódio “The abominable bride” onde o detetive realiza um mergulho na própria 

mente, transportando-se para a era vitoriana.  

Encontramos também no texto de Doyle a ideia de deslocamento imaginário, quando Holmes 

diz visitar um lugar “em espírito”, explicando para Watson que seu corpo permanece na 

poltrona, mas seu espírito viajou para outra cidade (“O cão dos Baskerville”). Esse conceito de 

construção de cenário e deslocamento imaginário é replicado no episódio “A scandal in 

Belgravia”, na cena em que o detetive explica para Adler o mistério da morte do esportista 

viajante. O sofá com Adler e Sherlock é transportado para o cenário onde o mistério ocorreu. 

                                                 
308 No romance “Um estudo em vermelho”, o detetive comenta que o cérebro funcionaria como um espaço para 
guardar informações. E no conto “As cinco sementes de laranja”, diz que “um homem deveria manter o pequeno 
sótão de seu cérebro guarnecido de todos os móveis de que poderá ter necessidade” (2010, p. 221-222). 
309 Explicando, o detetive diz que seria “campo em que comparamos probabilidades e escolhemos as maiores” 
(“O cão dos Baskerville” 2010, p. 57).  
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Figura 83 – Deslocamento imaginário (T2E01) 

 
Para Holmes, além da imaginação científica, a “largueza de ideias é um dos requisitos” (“O 

Vale do Medo”, 2011, p. 99) da profissão de detetive. Na série, o termo palácio mental aparece 

no episódio “The hounds of Baskerville” (T2E02). Quando Sherlock diz que precisa entrar em 

seu “mind palace”, vemos na tela um exemplo da imaginação científica por meio da 

materialização da análise dos fatos. Na cena em questão, palavras, sons e música flutuam na 

tela, na medida em que Sherlock mexe as mãos, procurando as possibilidades310.  

 
Figura 84 – Palácio mental em “The hound of Baskerville”  

 

Por ser a primeira vez que o detetive faz referência a esse palácio, faz-se necessário esclarecer 

mais detalhes para a audiência. Então tem-se uma cena em que John explica para a cientista:  

John: Seu ‘palácio mental’. É uma técnica de memória, um tipo de mapa mental. Planeja um 
mapa com um local, não precisa ser real. E deposita suas memórias lá. Teoricamente, você nunca 
esquece nada. Tudo que faz é encontrar o caminho de volta. 

A explicação de que se trata de um lugar onde Sherlock guarda informações e pode encontrar 

tudo de que precisa para resolver o mistério tangencia dois pontos canônicos, (1) referencia o 

cérebro-sótão e (2) a constante necessidade do detetive de estar informado, com seus estudos, 

experimentos e testes.  

                                                 
310 A “interação das ideias e os usos oblíquos do conhecimento” (“O Vale do Medo”, 2011, p. 99). 
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No episódio “His last vow” (T3E03), Sherlock acessa seu palácio mental no momento em que 

leva um tiro. Na cena, outros personagens surgem para dialogar com Sherlock, auxiliando em 

questões específicas como especialistas, (1) policial, representado na figura de Anderson, (2) 

médico, com Molly, (3) emocional, com Mycroft. 

 
Figura 85 – Palácio mental em “His last vow” 

 
Seguindo a cinematografia da série, quando o detetive cai, todo o cenário se movimenta, 

acompanhando a queda do protagonista. A cena nos transporta para o hospital, onde Molly 

explica o que pode causar o choque e sua morte. Em seguida, Mycroft diz que Sherlock precisa 

encontrar algum lugar naquele espaço onde consiga controlar a dor.  

 
Figura 86 – Palácio mental em “His last vow” 

 

Então, Sherlock desce mais as escadas, alcançando uma espécie de calabouço (a imagem vista 

de cima nos remete à ideia de ‘chegar ao fundo do poço’).  

 
Figura 87 – Palácio mental em “His last vow” – calabouço 

 
Lá, ele encontra Moriarty, em camisa de força, preso em correntes. Sherlock questiona como 

não sentir a dor e Moriarty explica que não é necessário temer a dor e a morte. Naquele 
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momento, o detetive tem duas escolhas: ficar ali (onde ninguém irá incomodá-lo) ou voltar para 

a superfície (onde tem sentimentos e dor). A cena mostra o coração de Sherlock parando e os 

médicos desistindo de tentar fazê-lo voltar a pulsar. 

 
Figura 88 – Palácio mental em “His last vow” – desistência 

 

Ao lembrar de John e do perigo que ele corre por não saber a verdade sobre a esposa, Sherlock 

sente a necessidade de voltar. Assim, o detetive sobe as escadas de seu palácio, voltando à 

superfície e à vida. As cores da cena acompanham seus momentos de dúvida, desistência e luta. 

Quando Sherlock desiste, as cenas ficam em tom azulado e frio. Quando ele abre os olhos e 

decide lutar, os tons ficam mais quentes. A sala do hospital, que estava escura, fica mais 

iluminada no momento em que o personagem volta à vida (Figuras 88 e 89).  

 
Figura 89 – Palácio mental em “His last Vow” – retorno 

 

A música da cena “Forwards or backwards”311 acompanha todas as transições pelas quais passa 

o personagem. O ritmo denota tensão e perigo, seguido por uma melodia mais triste e de 

desistência, voltando para a fase de tensão e perigo – quando conversa com Moriarty –, trazendo 

à composição trechos da música Lazarus312 à medida que o detetive vai desistindo, fazendo 

alusão à ideia de que ele está caindo. Por fim, a música torna-se o barulho agudo do aparelho 

(que constata a morte do detetive), quando Moriarty convence Sherlock de que ele “vai adorar 

ficar morto”.  

                                                 
311 “Para frente ou para trás” (tradução nossa), faz referência a decisão do personagem ao ser alvejado, se ele 
deveria cair para frente ou para trás.  
312 Lazarus é a música da cena em que Sherlock se despede de John e pula do prédio (“The Reichenbach Fall” 
T2E03).  
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A cinematografia da cena, associada à música, colabora na construção imagética da situação de 

tensão e de escolha do personagem. A cena é carregada de significados que revelam e 

representam a evolução do personagem, pois diferente do detetive apresentado no primeiro 

episódio, nesse momento, Sherlock escolhe enfrentar a dor e os sentimentos conflitantes, ele 

escolhe voltar para proteger o amigo.  

Em outro momento do mesmo episódio, descobrimos que o chantagista, Charles Augustus 

Magnussen313, também tem uma construção de palácio mental – no caso, um cofre-biblioteca, 

onde ele guarda os arquivos sobre as vítimas: 

CM: Os cofres Appledore são meu palácio mental. Sabe bem disso, não é, Sherlock? Como 
guardar e não esquecer informações. Com memória fotográfica. Sento aqui, fecho os olhos e 
desço aos meus cofres. Posso ir a qualquer lugar deles. Minhas memórias. 

 

 
Figura 90 – Cérebro-sótão de Charles Augustus Magnussen  

 

As ideias e o método de Sherlock foram estabelecidos em cenas com planos cuidadosos, 

movimentos de câmera relevantes e efeitos especiais – dos mais simples, como a utilização de 

texto animados (por exemplo, a palavra “incêndio” sendo queimada em “The great game”), 

passando por efeitos mais elaborados, como a inserção de uma cama mecânica no campo (em 

“A scandal in Belgravia”), até a aparição de uma janela e um quadro no meio da rua (em “The 

lying detective”). As cenas nos permitiram ter acesso ao encadeamento de ideias, à análise 

minuciosa de pistas e à visualização gráfica da explicação da solução. Esse aspecto se tornou 

um dos elementos de diferenciação e identificação da série dentre as muitas adaptações de 

Sherlock Holmes e os inúmeros seriados investigativos.  

Sherlock é um projeto pessoal de uma dupla de fãs de Sherlock Holmes. O amplo conhecimento 

dos livros de Doyle e das adaptações promoveu uma infinidade de referências em forma de 

homenagem e pastiche. Nessa modernização, o grande detetive não foi colocado em um 

pedestal, muitas vezes foi criticado por suas maneiras não convencionais e desagradáveis. 

Entretanto, principalmente, identificamos que esta atualização se aproxima do cânone ao 

                                                 
313 Criminoso do conto “Charles Augustus Milverton”. 
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enfatizar o método e brilhantismo de Holmes, bem como sua personalidade peculiar e a relação 

de amizade com Watson. 

Há indícios de um planejamento sobre o que e quando adaptar, quando fazer citações e 

referências. Notamos um esforço de trazer maneiras curiosas e flexíveis de modernizar 

elementos, personagens, casos, curiosidades e incongruências das histórias canônicas, sem 

esquecer de referenciar elementos que se tornaram icônicos, como o chapéu-caçador (tema de 

cenas de comédia em T2E03 e T3E03).  

Em relação a inconstâncias da narrativa de Doyle, a série da BBC fez em alguns momentos 

referências cômicas, como, por exemplo, os nomes de alguns personagens. No conto 

“Escândalo na Boêmia”, Mrs. Hudson é chamada de Mrs. Turner. Os criadores de Sherlock 

usam isso como piscadela cúmplice314 na cena em que Mrs. Hudson diz ter uma vizinha, Mrs. 

Turner, que também aluga o apartamento para um casal homoafetivo. As histórias de Doyle 

também trocam os nomes dos policiais em algumas obras, isso é representado com cenas de 

Sherlock esquecendo o primeiro nome de Lestrade. Talvez a principal incongruência 

encontrada nos textos de Doyle seja sobre o local do ferimento que Watson sofreu na guerra do 

Afeganistão. O romance “Um estudo em vermelho” informa que o soldado levou um tiro no 

ombro, enquanto em “O signo dos quatro” existem indicativos de que o tiro foi na perna. Na 

série da BBC, John levou um tiro no ombro e seu mancar da perna é psicossomático. 

Acreditamos que em Sherlock o maior investimento foi, sem dúvida, em maneiras de 

transformar em imagem o encadeamento de pensamentos e ideias do detetive, a materialização 

do método, constituindo um dos principais diferenciais da série. Em relação ao estilo, muito se 

deve ao equipamento de gravação, de montagem e à equipe de efeitos especiais. A qualidade 

da imagem é inegável, possibilitando a ampliação de ‘pedaços’ dos frames de gravação sem 

perder a definição. Graças também a uma equipe recorrente315 de músicos, roteiristas, equipe 

de efeitos especiais, a série conseguiu se definir de um modo bastante singular – narrativa, 

visual e sonora –, tornando-se, possivelmente, um marco para as próximas adaptações das 

aventuras do grande detetive e de seu fiel companheiro. 

                                                 
314 Jullier e Marie (2007) comentam que a composição dos filmes tem por base uma cultura comum. Sendo assim, 
as obras utilizam referências e alusões a outras obras, a piscadela cúmplice. 
315 A produtora Hartswood Films é de Sue Vertue, esposa de Moffat. Os roteiros foram escritos essencialmente 
pela dupla Gatiss e Moffat. Identificamos outro roteirista em apenas três episódios (T1E02; T2E03; T3E02), Steve 
Thompson, que também é amigo da dupla criadora da série. Paul McGuigan dirigiu quatro episódios. Danny 
Hargreaves supervisionou os efeitos especiais em onze episódios. 
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6.2. Análise - Elementary 

Continuando a verificação de como as séries negociam as convenções de seriados investigativos 

e o imaginário holmesiano, seguimos para análise de Elementary. Repetindo os passos 

realizados na análise de Sherlock, observamos na série da CBS o modo como o mito holmesiano 

desponta nos momentos convencionais e característicos de seriados investigativos. 

Diferentemente do discurso dos produtores de Sherlock, que se posicionaram como bastante 

fiéis ao cânone de Doyle, as entrevistas de Rob Doherty sobre a série Elementary evidenciaram 

um menor apego ao texto-fonte, afirmando que as citações e referências funcionavam mais 

como um bônus escondido ao longo dos episódios. Nesse sentido, o criador da série definia que 

os episódios não trariam adaptações dos famosos casos, mas sim mistérios desenvolvidos pela 

equipe de produção, protagonizados pela dupla Holmes e Watson.  

 

6.2.1. O episódio piloto 

No episódio piloto são apresentadas e testadas as diretrizes estilísticas e narrativas de uma série. 

Por vezes, devido ao baixo orçamento, é comum ocorrer algumas alterações após as audiências 

testes316, a confirmação do contrato e a encomenda de mais episódios. Para nossa análise é 

importante entender que muitos elementos que aparecem no piloto perduram por toda a série. 

Por conta disso, é relevante em estudos de produto serial observar atentamente o episódio piloto 

e o que ele fornece em relação à narrativa e ao estilo. 

O primeiro episódio de Elementary, Piloto (T1E01), conta a história do primeiro encontro entre 

Joan Watson e Sherlock Holmes e do primeiro caso investigado. A história de assassinato não 

é exatamente uma adaptação de algum dos casos de Doyle. Além disso, esse episódio não faz 

referência direta (citações) aos casos canônicos, ainda que apareçam personagens do cânone. 

Nesta versão da CBS, Watson é uma ex-cirurgiã que desiste da carreira e passa a trabalhar como 

acompanhante de sobriedade, enquanto o detetive-consultor vive em Nova Iorque, tentando se 

manter sóbrio do vício em heroína.  

O episódio se inicia com a apresentação do caso: 

Ambiente parcialmente iluminado – mais de 80% da tela está escura. A música tem um tom agudo e de 
leve tensão. Plano detalhe de dois copos caindo no chão. Adiciona-se à música o som de vidro 
despedaçando (um copo e depois outro) misturado ao som de água, quando os copos atingem o chão. A 
música fica mais alta e ganha um tom mais grave. Duração do plano: nove segundos. 
 

                                                 
316 Gitlin (1985) comenta que a CBS foi pioneira em alguns tipos de avaliações de programas. 
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Figura 91 – Apresentação do caso no piloto de Elementary [1] 

 
Plano próximo em velocidade reduzida. Vemos no canto direito da tela um rosto feminino lutando contra 
a mão enluvada de um agressor. O tom do batom e as unhas vermelhas chamam atenção, pois é um 
contraste à penumbra que envolve a vítima, às roupas escuras e à mão com luva negra. O rastro roxo 
ocupa 40% do centro da tela – aparentemente devido aos efeitos de iluminação e velocidade317. São 
adicionados à música (de sonoridade grave) breves sons altos que remetem ao pulsar do coração. Duração 
do plano: dois segundos. 

Plano geral que revela o ambiente de uma cozinha elegante. Há fornos embutidos, uma pia minimalista e 
armários de madeira escura. A iluminação no teto evidencia, ao centro da imagem, a mulher que luta 
contra o agressor, este tenta enforcá-la com as mãos. Duração do plano: três segundos.  

Plano detalhe do chão com os pedaços de vidro. Em velocidade lenta, a sombra da mão da vítima 
aproxima do chão, até que a mão entra em foco, atingindo o chão e arrastando-se sobre o vidro, 
manchando de sangue. A música continua com as breves e fortes batidas. No momento em que o punho 
arrasta no chão, a trilha ganha novamente tons mais agudos, com ruído semelhante a vidro sendo 
arranhado. Duração do plano: seis segundos. 

 

 
Figura 92 – Apresentação do caso no piloto de Elementary [2] 

 
Tela escura. Som de batida de porta e gritos femininos. A câmera é posicionada atrás da mulher e no 
encalço do agressor. A música muda, ganhando características de perseguição, combinando com a corrida 
desesperada da mulher pela casa, tentando escapar. Ela sobe as escadas. A câmera acompanha a 
perseguição, mostrando as tentativas do agressor de capturar a vítima. Duração do plano: nove segundos. 

A mulher entra em um quarto e tenta fechar a porta. A música agora combina a aceleração aos tons graves, 
com gritos chorosos da vítima. O agressor empurra a porta. Plano médio da vítima subindo na cama. 
Duração do plano: cinco segundos.  

Plano próximo da vítima tentando alcançar algo atrás da luminária. Plano detalhe das mãos da vítima 
sobre a mesa ainda em direção à luminária.  A música agora agrega os elementos anteriores a traços de 
tons agudos (estilhaçar de vidro). Na medida em que a vítima não alcança o que estava procurando, a 
música perde um elemento por vez: primeiro perde a velocidade; depois perde os tons graves, 
permanecendo só um tom agudo e o último grito. Duração do plano: quatro segundos.  

 

                                                 
317 Alguns diretores têm usado o recurso de gravar em velocidade lenta enquanto os atores fazem a performance 
de forma acelerada, normalmente vemos esse recurso em videoclipes musicais. A diferença entre velocidades 
causa essa sensação de estranheza.  
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Figura 93 – Apresentação do caso no piloto de Elementary [3] 

 

A construção da sequência para a apresentação do caso – com planos parcialmente iluminados, 

redução de velocidade, planos detalhe, tons escuros de iluminação contrastando com o cabelo 

ruivo, o batom e as unhas vermelhas da vítima, associados à composição da música, à adição 

de tons graves e agudos e à velocidade combinando com as imagens exibidas – remete-nos 

imediatamente às cenas do primeiro episódio da série Sherlock da BBC. É natural que haja 

expectativas em relação a semelhanças e diferenças entre os dois produtos e essas primeiras 

sequências nos revelam muito mais aproximação do que distanciamento.  

A expectativa – de que Elementary poderia parecer com a série britânica – é quebrada durante 

toda a temporada, pois este é o único episódio cuja apresentação do caso fez uso de muitos 

efeitos visuais, iluminação distinta e planos elaborados. Os elementos postos em cena ajudam 

a construir uma ideia sobre a vítima – maquiagem e unhas bem-feitas, casa de luxo – e deixam 

pistas que auxiliarão a investigação, além de nos fazer questionar por que a vítima foi para o 

quarto e o que ela tentou alcançar na mesa de cabeceira.  

Combinando elementos do último plano – a mesa de cabeceira do lado direito da tela –, logo 

após o fade temos algo semelhante a uma mesa de cabeceira, também do lado direito da tela: 

Em plano próximo (câmera na mão), a imagem revela um despertador sobre um livro que começa a tocar 
uma música. Uma mulher (Joan Watson – J. W.) está dormindo. A câmera treme levemente enquanto a 
mulher se vira para o lado, ficando de costas para o espectador. Duração do plano: quatro segundos. 

A mesma música permanece. Plano geral (médio) fixo de uma rua que mostra pessoas desfocadas 
passando em primeiro plano. Ao fundo, vemos J. W. correndo com fones de ouvido. Duração do plano: 
quatro segundos. 

Plano geral (grande). Em travelling, da esquerda para a direita, vemos uma rua com muitos carros parados 
e inúmeras sinaleiras vermelhas. J. W. atravessa a rua. Duração do plano: quatro segundos. 

Continua o mesmo movimento de travelling. Vemos um parque, com uma mulher com carrinho de bebê 
andando da direita para a esquerda (direção contrária ao movimento da câmera). J.W. corre no mesmo 
sentido do movimento de travelling. Duração do plano: quatro segundos. 

Plano geral. J. W. corre numa área que margeia o rio. Ao fundo, vemos o sol alto e a silhueta da cidade. 
A câmera se movimenta em seu próprio eixo da esquerda para direita, acompanhando a personagem. 
Duração do plano: quatro segundos. 

Em plano americano, vemos a personagem de costas, reduzindo os passos da corrida. A câmera 
acompanha seu movimento, mostrando um pouco da pista de corrida e da cidade ao fundo. A personagem 
reduz a velocidade da corrida e para. Ouvimos, misturado à música, o toque de um telefone. Duração do 
plano: quatro segundos. 
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Figura 94 – Apresentação de Joan Watson 

 

Na caracterização indireta dos personagens são dadas pistas para que o público monte um 

quebra-cabeça, construindo com essas pequenas peças um vislumbre de identidade e 

personalidade. As cenas contam uma história antes de a primeira palavra ser dita. O modo como 

os planos foram conduzidos revela elementos da personalidade de Joan Watson: o relógio, a 

cidade, a corrida, a duração dos planos, a câmera que segue o movimento da personagem. 

Primeiramente, o foco no relógio, que pontualmente ativa o alarme às 07h, seguindo para a 

corrida matinal, nos leva a construir uma ideia de rotina e organização, colaborada pela 

montagem com planos de exatos quatro segundos. A importância da personagem também é 

enfatizada pela câmera, que foca e segue seus passos e movimento (da esquerda para a direita), 

enquanto os figurantes estão em movimento contrário.  

A música da apresentação de Joan é “Young blood” (2010), do grupo The Naked and Famous. 

Na primeira cena a música aparentemente está sendo tocada no rádio relógio e continua nos 

planos seguintes, acompanhando a corrida da personagem pela cidade. A letra da música pop 

fala sobre ser jovem, viver e se apaixonar. Os exatos quatro segundos de cada plano, conexos 

à música e às imagens, ajudam na construção de uma ideia de que Joan segue uma rotina, que 

ela é convencional.  

Destacamos que não há cenas revelando o interior do apartamento de Joan. Opta-se por exibir 

a cidade e elementos emblemáticos: café, trânsito (sinaleiras), táxis e o rio que contorna a 

cidade. Podemos imaginar mais de uma forma de se apresentar a personagem, por exemplo, 

mostrando detalhes de sua casa, cores, móveis, organização e disposição dos objetos, no 

entanto, ao escolher mostrar elementos que caracterizam Nova Iorque, temos a mensagem da 

relevância da cidade para a personagem e para a série.    
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Rimmon-Kenan (2005) comenta que o espaço ao redor dos personagens é utilizado como traço 

representativo. Semelhante a Londres, berço de Holmes e Watson, Nova Iorque é também uma 

das metrópoles mais importantes do mundo, com pessoas de diversas nacionalidades, turistas, 

trânsito caótico, ritmo acelerado, atentados e crimes. Importante relembrar, como vimos no 

capítulo dois, que a cidade é um elemento importante das histórias de crime, pois o nascimento 

do gênero está vinculado à urbanização e ao crescimento das cidades. 

A primeira menção a Sherlock Holmes ocorre quando Joan Watson atende ao telefone e 

informam que a pessoa, que deveria buscar em algum lugar, fugiu. Observa-se que os 

movimentos de câmera que acompanham Joan Watson, que até então seguiam o sentido de 

leitura ocidental (da esquerda para a direita), mudam quando surge Sherlock Holmes.  

A mudança mais evidente está na montagem da cena: quando o personagem de Sherlock 

Holmes é apresentado no telefonema, os planos de mesma duração são substituídos por planos 

irregulares – de um a nove segundos, sugerindo (e colaborando com) a ideia de um 

comportamento desorganizado e bagunçado, oposto à organização e orientação convencional 

de Joan Watson.  

Diferentemente da apresentação de Joan, temos acesso ao lugar onde Sherlock Holmes mora, à 

rua, ao exterior do prédio, aos corredores escuros e com pinturas descascando, à medida que 

Joan Watson caminha pela casa: 

A música vai reduzindo o volume enquanto a personagem anda pela casa, dando espaço auditivo para 
sons de vozes diversas. A música para totalmente quando J. W. vê diversas telas ligadas com filmes, 
propagandas, novelas, desenho animado. O barulho confuso das telas é amplificado com um efeito de eco 
reverberando no piso de madeira e nas paredes. 

 
Figura 95 – Apresentação de Sherlock Holmes 

 

A mise-en-scène nos fornece elementos para construir mentalmente quem é aquele personagem, 

antes de o ouvirmos falar (BUTLER, 2012). Então existe um objetivo implícito com a escolha 

dos objetos e do personagem, com a escolha de sua posição e postura: um homem sem camisa, 

com tatuagens, em pé, imóvel, assistindo a diversas telas e monitores que estão ligados em 

programações diferentes. A construção do cenário vinculado ao barulho confuso ecoando pelo 
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ambiente pode significar a mente do personagem – inquieta, hiperativa, com uma profusão de 

temas, ideias, conteúdos, sons, conexões. Importante relembrar que no cânone Watson comenta 

que o amigo detetive, muitas vezes, ficava em um estado quase catatônico, sem falar por horas, 

enquanto sua mente trabalhava, esta cena no episódio parece fazer referência a isso.  

A cena segue para a caracterização direta de Joan Watson por meio de suas falas. Em 

determinado momento de seu discurso explicativo – sobre sua função de auxiliar a reintegração 

social –, Holmes fixa o olhar para a personagem. O movimento de aproximação é gradual: 

primeiro vemos o personagem em plano americano (joelho até a cabeça); depois em um plano 

mais próximo, enquanto a câmera acompanha Holmes se aproximando da personagem; até um 

plano próximo frontal, em que podemos observar o olhar fixo do Holmes para Joan: 

O som de background (pássaros, rua, carros) está quase inaudível. No plano próximo do rosto de Holmes, 
em leve contra-plongée, ouvimos um ruído que remete a buzina de carro.  

SH: Você acredita em amor à primeira vista? Sei o que está pensando. O mundo é um lugar 
cínico e devo ser um homem cínico, achando que você cairia em uma cantada dessas. O que 
acontece é que não é uma cantada. Então, por favor, escute quando digo isto: nunca amei 
ninguém como amo você agora. Neste momento. 

Som de freio de um veículo grande. Plano detalhe de uma mão segurando o controle remoto – ouvimos o 
som do clique. O som atrás da personagem começa a repetir as mesmas palavras de Holmes. 

 

 
Figura 96 – Primeiro contato Holmes e Joan Watson 

 

No instante em que Holmes começa a falar, fica claro o ruído de buzina (anteriormente o 

background sonoro parecia bastante silencioso, quando personagem pausa as telas) e, ao final 

da fala, podemos escutar o som de um veículo freando bruscamente. Jullier e Marie (2007) 

sugerem que algumas vezes os ruídos podem trazer significados de ordem simbólica, como, por 

exemplo, uma porta batendo, sugerindo um personagem que se isola. Na cena em questão, que 

parece prototípica de relação amorosa, os dois ruídos demarcam o início e o final da fala do 

personagem. Isso poderia, em um nível simbólico, sugerir que o romance não vai acontecer. 



215 
 

Entre tantas opções de primeiro encontro entre Watson e Holmes, os produtores optaram por 

representar uma cena tipicamente romântica318, em que a atenção estaria voltada para o olhar 

incisivo de Holmes e o olhar atordoado de Watson, por ser recepcionada de um modo 

imprevisível. A montagem nesse momento, bem como a rápida alternação dos planos, ajuda na 

construção de sensação de atordoamento. Por exemplo, quando Holmes se apresenta para 

Watson, vemos por duas vezes Holmes estendendo a mão para Watson (primeiro, o plano 

mostra o movimento da esquerda para direita e, depois, a mesma cena, por outro ângulo). A 

cena é intercalada com um plano de Watson espantada, segurando a bolsa sobre o peito, numa 

postura defensiva, levando o espectador a ter a mesma sensação de confusão da personagem. 

É no diálogo entre os personagens que a audiência é apresentada a alguns vislumbres da 

habilidade de dedução do protagonista. Holmes afirma que Watson era cirurgiã por sua mão e 

que ela possui um veículo por ver um recibo de estacionamento. É relevante pontuar que a 

apresentação inicial de Joan Watson foi indireta, sem falas. Já a apresentação de Holmes é 

carregada por quebras de expectativas e explicações verbalizadas. Na fala dos personagens, 

descobrimos que ele é sustentado pelo pai e vive em uma de suas propriedades em Nova Iorque. 

Além disso, abomina o sexo, mas o faz porque ajuda seu corpo e mente a funcionarem melhor. 

Apesar das informações verbalizadas, é na construção do cenário que as pistas mais relevantes 

estão colocadas, referenciando ao Holmes de Doyle, como nos seguintes frames da Figura 97. 

 
Figura 97 – Sala de Sherlock Holmes no piloto de Elementary 

 

A grande quantidade de livros em duas estantes mostra interesses diversos: civilização egípcia, 

manual de treinamento para FBI, alerta AMBER (desaparecimento de crianças), programação 

de computador, anatomia humana, ilusionismo, testemunhas, teste de QI e protocolos de DNA. 

                                                 
318 Tendencialmente, parte da audiência pode imaginar um romance entre os personagens. Isso ocorreu em diversas 
séries investigativas, em que os protagonistas eram de sexos opostos, como Bones, Castle, The Mentalist, The X-
Files, The Killing e CSI. Ao começar dessa forma, parece sugerir que não se pretende desenvolver um 
relacionamento romântico dos personagens, frustrando quaisquer prévias expectativas. 
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Tal como foi representado nas histórias de Doyle, o Holmes da CBS é retratado como dedicado 

ao conhecimento em diversas áreas que possam ajudar a solucionar casos.  

Os cartazes de criminosos procurados espalhados pela mesa corroboram para a construção da 

ideia de um homem interessado em investigações e crimes, ainda que não confirme o papel 

desempenhado de detetive-consultor. Restos de comida (caixa de pizza, maçã) auxiliam na ideia 

de desorganização e desinteresse por questões gerais. Lembremos que o Watson de Doyle 

comenta sobre a bagunça e desorganização de seu amigo. Em “O ritual Musgrave”, por 

exemplo, Watson comenta que Holmes poderia deixar louco qualquer companheiro de 

apartamento, com o acúmulo sem fim de papéis, com experimentos estranhos, e bagunça 

generalizada como encontrar relíquias de crimes em lugares improváveis e cigarros guardados 

em um chinelo persa. 

Em relação às músicas, diferentemente de Sherlock, em que músicos fizeram composições 

específicas para os episódios, Elementary utiliza canções já conhecidas319. No episódio piloto, 

na cena em que Sherlock Holmes anda pela casa vestindo-se e conversando com Joan Watson, 

começa um trecho de “Optimist”, de Zoe Keating (2010), que tem como instrumento principal 

o violoncelo. A música, que remete a infância, brincadeira, travessura e aventura, é consonante 

com as imagens do personagem cheirando uma camiseta para constatar que está limpa, 

procurando por sapato espalhado pela casa e vestindo uma camiseta engraçada, sugerindo um 

indíviduo que ainda não age de acordo com as expectativas convencionais socialmente aceitas 

de um adulto. 

Em Elementary temos uma construção aparentemente mais livre das tradições canônicas, ao 

migrar o personagem da 221B Baker Street para o número 42320 de uma rua de Nova Iorque. 

Escolhe-se mostrar costumes nova-iorquinos – por exemplo, utilizar o metrô, devido ao trânsito 

caótico da cidade. Além disso, essas primeiras cenas revelam no diálogo entre os personagens 

que Holmes não esperava receber gratificação financeira pelo seu trabalho de consultor, 

tampouco receber os créditos pela solução dos mistérios, ou seja, não tinha ambições e 

pretensões de ficar famoso por suas deduções, e sim desejava solucionar crimes (mistérios) 

difíceis e intrigantes.  

                                                 
319 A música do episódio foi creditada a Sean Callery, de séries como 24, Bones e Medium (CBS, 2005-2011), e à 
compositora violoncelista Zoe Keating. A CBS atua em diversas áreas do entretenimento (de início, na indústria 
fonográfica, passando por editoras e pela indústria musical), por isso é bastante recorrente ouvir músicas de artistas 
diversos nos episódios de suas séries investigativas, como CSI e Criminal Minds.   
320 No mundo geek, o número 42 é conhecido como a resposta para tudo (“Guia do Mochileiro das Galáxias”, de 
Douglas Adams). Escolher esse número para a moradia de Holmes parece uma piscadela cúmplice.  
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Prosseguindo com a análise, temos uma cena sem cortes em que os personagens caminham por 

uma rua em Nova Iorque utilizando o conhecido movimento “anda e fala”. Neste movimento, 

“os personagens estão andando pela rua, dentro do escritório ou ao longo de um corredor, no 

mais das vezes, vindo em direção à câmera, num longo travelling” (BORDWELL, 2008, p. 54). 

A câmera acompanha seus passos, mantendo a imagem estável e os personagens em plano 

americano.  

Normalmente o objetivo que se espera alcançar ao utilizar esse movimento (anda e fala) é trazer 

mais dinâmica a diálogos longos, além de mostrar o ambiente, fornecendo mais informações 

do que aquelas obtidas apenas com a atuação e as falas dos atores. Desse modo, ficamos 

sabendo pelo diálogo que Holmes vai realizar o mesmo trabalho que desempenhava em 

Londres, ao mesmo tempo que temos vislumbres das ruas da cidade: limpas, arborizadas, 

próximas a uma praça, com prédios baixos e bem conservados, sugerindo um bairro de padrão 

classe média nova-iorquino:  

SH: A propósito, acho que você e meu pai ficarão satisfeitos em saber que encontrei algo para 
me manter ocupado. Decidi voltar a trabalhar como consultor, aqui, em Nova Iorque. 

 

 
Figura 98 – Chegada à cena de crime no piloto de Elementary 

 

Em “Um estudo em vermelho”, Holmes também é convidado pelo inspetor Tobias Gregson 

para auxiliar na investigação de um crime. No episódio de Elementary o convite de Gregson só 

fica claro quando Joan e Holmes chegam à cena do crime. No romance, Watson descreve a rua 

onde ocorreu o crime: “tinha um aspecto agourento e ameaçador” (2009, p. 59). A sensação 

de ameaça, no episódio piloto, é estimulada pela cena em plongée das casas e das arvores sem 

folhas, pela grande abertura do plano, pelo posicionamento ameaçador da câmera em 

movimento ascendente e pelo aumento do volume da música.  
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A música que acompanha parte da cena é composta de notas idênticas e repetidas. Em 

determinando momento a câmera para e os personagens continuam andando, passam pela 

câmera, que fica posicionada atrás do busto de Holmes, em primeiro plano; em segundo e 

terceiro planos são exibidos a rua, carros de polícia e prédios. Nesse exato momento ouvimos 

as sirenes de carros, que são integradas à melodia, dando-lhe mais intensidade e volume. Corte 

para um plano geral aéreo em high angle, mostrando as faixas amarelas e policiais trabalhando. 

Há outro corte sem transição, mostrando os personagens em um leve low-angle-shot. Em zoom 

in, aproxima-se do rosto de Holmes, momento emblemático para a apresentação da vinheta de 

abertura, que no episódio piloto é um grande plano geral da cidade de Nova Iorque, em tons de 

sépia. 

 
Figura 99 – Frame da vinheta no piloto de Elementary 

 

Após a breve vinheta de abertura, Holmes questiona como deve apresentar Watson. A escolha 

dele de chamá-la de personal valet é irônica e debochada – durante alguns episódios da primeira 

temporada, as diferentes formas de apresentá-la constituem os momentos cômicos antes de 

sermos introduzidos às cenas de crime. Outro ponto relevante dessa cena é a afirmação de 

Holmes para o capitão Gregson de que Watson é crucial para o processo investigativo. Apesar 

de mal se conhecerem, Holmes aparenta ter curiosidade sobre a mudança brusca de profissão 

da ex-médica.  

Seguimos para a casa da vítima de um suposto sequestro. A câmera, além de escoltar os 

personagens pelo ambiente, também acompanha o olhar de Holmes para as evidências. Ele anda 

pelo ambiente, olha para todos os cantos, dedicando especial atenção aos espaços que não foram 

marcados pelos policiais como evidência. Suas posturas e gestos parecem estranhos e meio 

exagerados, o personagem se ajoelha para cheirar profundamente o tapete da sala. Essa atitude 

de olhar para o que foi ignorado pela polícia oficial também aparece no cânone, Holmes 

comenta: “Pode ser que topemos com outros fatos óbvios que talvez não tenham parecido 

óbvios em absoluto para Mr. Lestrade” (“O mistério do Vale Boscombe”, 2010, p. 176). 
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Figura 100 – Análise da cena no piloto de Elementary 

 

O detetive-consultor procura as minúcias que passam despercebidas aos olhares dos policiais e 

da audiência – por exemplo, a incongruência das fotos na parede comparadas às fotos no celular 

da vítima, concluindo que a vítima passou por algum grande procedimento estético nos últimos 

dois anos, e deduzir que uma pequena caixinha de joias foi levada da cena, considerando a 

“simetria” entre os objetos da sala (Figura 101).  

 
Figura 101 – Análise da cena no piloto de Elementary: simetria 

 

Essa cena também revela que a relação do detetive-consultor com os policiais oficiais é 

conturbada. Os modos e a arrogância de Holmes ao discordar das conclusões dos oficiais torna 

a situação problemática:  

SH: A senhora Dampier conhecia quem a atacou, ela o deixou entrar. 

Policial: Capitão, quem é esse cara? 

SH: Há dois copos quebrados aqui. Nota-se pela quantidade de cacos. Obviamente, ela estava 
servindo água para seu convidado quando ele a atacou. 

Policial: Certo. Porque isso é algo que se faz quando alguém derruba a sua porta. Você pergunta 
se ele está com sede. 
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Figura 102 – Análise da cena no piloto de Elementary: o segundo copo 

 

Holmes fotografa as evidências com seu aparelho de celular, utilizando as fotos para reavaliar 

as evidências. Ele mostra na tela de seu aparelho a foto da pegada na porta com uma pequena 

mancha de sangue e associa-a ao sangue encontrado no chão da cozinha, concluindo que a 

marca da bota foi posterior ao ataque, para encobrir o fato de que a vítima conhecia o agressor. 

Apesar de ser surpreendida pelas performances dedutivas de Holmes, Joan não parece 

impressionada ou fascinada pelo detetive – a personagem demonstra mais curiosidade do que 

admiração. Em determinado momento, Joan, e não os outros policiais, questiona a importância 

do desaparecimento da caixa de joias. 

A princípio, pelas evidências encontradas e pelo depoimento do marido, os policiais oficiais 

acreditavam lidar com um caso de sequestro. Frequentemente, em histórias de detetive, a 

impressão inicial da polícia oficial é equivocada, somente o olhar treinado e astuto do detetive 

percebe as pistas que não estavam evidenciadas – sumiço da caixa por causa da simetria da 

parede, dedução de que a vítima passou por mudanças drásticas em sua aparência física ao 

comparar fotos no celular e na parede, percepção de que só há manchas de sangue na porta e 

no chão da cozinha – culminando na conclusão de que se trata de um feminicídio e de que a 

vítima conhecia seu agressor.  

O momento em que Holmes analisa o quarto, onde há indícios do crime, é uma adaptação dos 

trejeitos amaneirados do personagem de Doyle. Consideremos a seguinte descrição de Watson 

no cânone: “Com um ar despreocupado, que naquelas circunstâncias pareceu-me beirar a 

afetação, ficou andando indolentemente de um lado para outro na calçada, lançando olhares 

distraídos para o chão, o céu, as casas do outro lado da rua e a linha de grades” (“Um estudo 
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em vermelho”, 2009, p. 60). Na cena do piloto, sob o olhar de incredulidade e curiosidade de 

Gregson, visível nos planos de seu rosto, o detetive caminha pelo quarto, na ponta dos pés, 

ignorando a cama onde o capitão apontava as evidências, indo e voltando, abrindo os braços. 

Em segundos, conclui: 

SH: Ela está no quarto de pânico. 

Gregson: Que quarto de pânico? 

SH: O que tem atrás daquela parede.  

 
Figura 103 – Análise da cena no piloto de Elementary: quarto do pânico 

 

Para explicar a inclinação mínima só sentida por ele, Holmes utiliza uma bolinha de vidro que 

estava no cômodo. A câmera mostra cada etapa do experimento, desde o momento em que o 

detetive coloca a bolinha no chão até o instante em que ela começa a rolar em direção à parede: 

SH: O peso extra do reforço de metal do quarto de pânico faz o chão ao redor rebaixar um pouco, 
criando um declive de um a cinco graus. 

 
Figura 104 – Análise da cena no piloto de Elementary: inclinação do piso 

 

O detetive localiza o botão atrás da mesa de cabeceira, e concluímos que era esse botão que a 

vítima tentava alcançar nas cenas iniciais do episódio. Em seguida, a porta começa a abrir, 

enquanto a bolinha segue em frente, até parar em um líquido viscoso de tom avermelhado, a 

cena ganha uma ênfase maior pela escolha do plano detalhe (Figura 105).   
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Figura 105 – Análise da cena: descoberta da vítima 

 
A música durante a cena é baixa, em tom de suspense. Ao apertar o botão da porta, os ruídos 

metálicos (da abertura da trava e do mover da porta) é incorporado à música, que fica mais alta 

e tensa, preparando o espectador para a gravidade da cena. Antes de exibir os planos da vítima, 

a câmera mostra a reação dos policiais. 

 
Figura 106 – Análise da cena: descoberta da vítima em vermelho 

 

O episódio piloto de Elementary narra o primeiro encontro de Joan Watson e Sherlock Holmes, 

mas não é uma adaptação do primeiro romance de Doyle. No entanto, é inevitável a relação 

com “Um estudo em vermelho” ao observarmos a escolha de uma personagem ruiva, de batom 

e unhas vermelhas e o sangue no chão. Outra piscadela cúmplice ao romance ocorre quando 

Holmes está no bar lendo um arquivo e tem um insight assistindo à TV. Ele usa o termo rage 

(que lembra “RACHE”) e não o mais comum, angry321, rodeado de tons vermelhos, da 

televisão, do teto do bar e da echarpe em seu pescoço (Figura 107). 

 
Figura 107 – A cor vermelha no piloto de Elementary 

 

                                                 
321 Inclusive, a pronúncia do ator está mais próxima do som de rache do que de rage. 
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Com a localização do corpo da vítima, os policiais começam a suspeitar do marido psiquiatra, 

Mantlo, e, então, temos a primeira cena de interrogatório, que se passa dentro da delegacia.  

Sem o tradicional plano geral, inferimos a localização do interrogatório graças à caracterização 

da sala.  

A cena começa com um plano próximo do rosto de Mantlo de frente a Gregson. As laterais 

estão escuras, como se estivesse sendo vista de trás de alguém ou alguma coisa. A voz de 

Mantlo parece mecânica, como se fosse filtrada em um equipamento de som (microfone e caixa 

de som). Com isso, o ponto auditivo não parece estar do lado de dentro da sala.  

 
Figura 108 – Interrogatório no piloto de Elementary [1] 

 

O plano seguinte confirma o ponto auditivo e visual: a câmera está atrás de Joan Watson e 

Sherlock Holmes, que assistem ao interrogatório pelo vidro (espelho-falso). 

 
Figura 109 – Interrogatório no piloto de Elementary [2] 

 

Enquanto acompanham o procedimento, Joan questiona Holmes sobre as “adivinhações”. Neste 

momento não ouvimos mais o interrogatório, direcionando a atenção do espectador, sugerindo 

que a informação mais relevante está no diálogo da dupla: 

JW: Como adivinha? 

SH: Eu não adivinho. Eu observo. E, uma vez que observei, eu deduzo. 

JW: Você disse que poderia dizer pelas minhas mãos que eu era cirurgiã. 

SH: Mão, única, na verdade. Suave, sem calos. E com um leve aroma de cera de abelha. Muitos 
cirurgiões, como sabe, usam cera de abelha para proteger as mãos das várias lavagens. Não é 
mais cirurgiã, mas não larga o hábito. [...] 

JW: E o meu pai? 

SH: O que tem ele? 

JW: Como sabia do caso dele? 

SH: Google. Nem tudo é deduzível. 
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Mais do que equivaler ou superar o poder dedutível (e quase mágico) do personagem de 

Sherlock, a série estadunidense traz um Holmes que assume não saber de tudo e que consulta 

especialistas quando necessário. Observamos em sua resposta uma das piscadelas cúmplices 

que apareceram nesse episódio. No piloto de Elementary sentimos essa cumplicidade 

especialmente em relação ao seriado Sherlock, com vestígios de ironia e sarcasmo. Pode-se 

ponderar que, talvez, a construção do personagem dessa forma fosse necessária para ampliar as 

diferenças em relação ao personagem da série da BBC. O Holmes de Elementary não foi 

retratado de forma tão estilizada, mágica e genial, mas os elementos de caráter e personalidade, 

oriundos das histórias de Doyle, foram postos em cena. 

Continuando com a análise do episódio, Holmes não acredita que o marido é o culpado, ao 

comparar o tamanho dos pés e das mãos do psiquiatra ao tamanho da marca de sapato deixada 

na porta, e o tamanho das marcas de mão deixadas no pescoço da vítima. Ele demanda de Joan 

conhecimentos médicos para corroborar sua dedução: 

SH: As marcas no pescoço são de um homem muito maior que Mantlo. Não apenas mais pesado, 
mas também mais alto. Estimo que tenha 1,85 e 1,90 m. Seu legista dirá o mesmo em algumas 
horas, mas estou lhe dizendo agora. Você é médica. Diga que estou certo. 

JW: Não sou médica. 

SH: Era. Não deve ter esquecido como são hematomas. 

JW: Ok, sim, claro, essas mãos parecem um pouco pequenas para o padrão de hematomas. 

 

 
Figura 110 – Evidências no piloto de Elementary 

 

Com planos detalhe das fotografias no aparelho – primeiro as mãos do suspeito, depois as 

marcas no pescoço, e, por fim, as duas imagens, uma ao lado da outra –, temos acesso parcial 

ao pensamento dedutivo de Holmes. Diferentemente de Sherlock, em que as informações da 

tela do celular flutuam pela tela televisiva, a série da CBS opta por mostrar a tela do celular 

para o expectador. Inclusive, a cena do episódio “A study in pink” (T1E01), em que Sherlock 

envia mensagens de “wrong” para a polícia e os jornalistas, é replicada em “Possibility two” 

(T1E17). Na cena em questão, Holmes se irrita por estar perdendo tempo com um interrogatório 

quando poderiam estar à procura do verdadeiro culpado. Em seguida, envia uma mensagem de 
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texto para os aparelhos dos policiais, e, novamente, as telas do aparelho aparecem na tela do 

espectador (Figura 111). 

 
Figura 111 – Mensagem no celular em Elementary 

 

O Holmes de Doyle, no primeiro romance, conseguiu concluir a altura do suspeito pela posição 

na parede em que este escreveu “RACHE”, além de indicar, pelas pistas, que o suspeito 

provavelmente tinha unhas compridas na mão direita, rosto corado e um carro puxado por um 

cavalo de três ferraduras velhas e uma nova. Encontramos outro ponto de aproximação quando 

o Holmes de Elementary consegue ser tão irônico quanto o de Doyle, ao advertir sobre as 

deduções erradas dos policiais.  

Em alguns momentos Holmes observa o envolvimento quase natural de Joan Watson na 

investigação. Por exemplo, na cena em que eles investigam um possível suspeito, Joan nota 

uma caixa de sapato e indica a pista discretamente a Holmes. Nessa mesma cena, ela lidera o 

inquérito e questiona sobre a localização do suspeito na noite do crime.  

Faz parte do processo investigativo recorrer a bancos de dados e arquivos à procura de casos 

semelhantes. Holmes encontra nos arquivos policiais um caso extremamente similar: uma 

tentativa de estrangulamento, com desaparecimento de uma caixa de joias e aparência física 

semelhante da vítima (mulher ruiva). 

 
Figura 112 – Caso semelhante no piloto de Elementary 

 

O uso de closes em fotografias é bastante recorrente em outra série do canal, Criminal Minds322, 

sendo utilizado como plano de transição da fotografia estática para a cena do crime ou a vítima, 

dando sensação de continuidade de planos sem cortes.  

                                                 
322 Uma marca de identidade dessa série era “[...] a transição de cenas através das fotografias; com um plano na 
foto ocupando todo o quadro, somos transferidos para o local da imagem” (VALLE, 2014, p. 175). 
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Holmes e Joan visitam a residência da vítima que sobreviveu. O ponto de partida da cena é a 

fotografia. Durante o evento, Holmes se descontrola, cobrando respostas da vítima, em um 

estado afoito, acusando-a de estar mentindo e culpando-a do novo crime. Joan impede Holmes 

de continuar, expulsando-o da casa. Na cena seguinte, ela conta para Holmes o que a vítima 

revelou após sua saída: de fato conhecia o agressor, dando-lhes a informação do nome e 

endereço do suspeito.  

Close de Holmes ao telefone. 

SH: Estou ligando pois acredito que descobri o nome de um forte suspeito do assassinato de 
Amy Dampier. 

Plano médio do interior de uma casa. Gregson está de pé, ao telefone. 

Gregson: O nome não seria, por acaso, Peter Saldua, seria? 

SH: Como sabe? 

Gregson: Pois estou na casa dele. E estou olhando para ele agora. 

Plano médio do interior de uma casa. Gregson, de pé, ao telefone, olha para o chão. A câmera faz um 
movimento descendente, mostrando (sem cortes) o corpo do agressor.  

  

 
Figura 113 – Segunda vítima no piloto de Elementary 
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O suspeito morto, supostamente em decorrência de suicídio, configura o plot twist323 do 

episódio, encerrando o caso para a polícia. Sherlock Holmes e Joan visitam a segunda cena de 

crime. O detetive-consultor, aparentemente decepcionado e pensativo, olha o ambiente, 

dedicando atenção ao carregador sem o aparelho de celular, à máquina de lavar roupas destruída 

e aos remédios. 

 
Figura 114 – Segunda cena de crime no piloto de Elementary 

 

Dessa vez o consultor não caminha euforicamente pela cena. A música combina com as 

expressões do ator que parece não acreditar que o caso fora solucionado, a música não possui 

elementos de comicidade: é lenta, pesada, com notas de piano espaçadas.  

Incrédulo, persiste em analisar os fatos. Em sua residência, imprime diversas fotos da vítima e 

espalha arquivos de casos e informações pelo ambiente. Sentado no chão, fita o ‘quadro’ de 

informações sobre o caso, esse ‘quadro’ ultrapassa a barreira de um pedaço de parede e se 

espalha por todos os ambientes (Figura 115). Irritado, Holmes aponta para Joan Watson (e para 

a audiência) as incongruências do caso: as mudanças bruscas e desnecessárias na aparência 

física de Amy (a retirada de uma pinta em rosto, sinal que ela parecia adorar antes, e o fato de 

ela ser bonita antes e não precisar de melhorias cirúrgicas); o fato de Saldua pagar consultas 

psiquiátricas e o psiquiatra estar morto; e o fato de ele usar constantemente o telefone celular e 

de repente não efetuar nenhuma ligação por três dias.  

 
Figura 115 – Quadro de evidências no piloto de Elementary 

                                                 
323 Ponto de virada, reviravolta. 
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Nessa cena é revelado que Joan Watson carrega o trauma e a culpa da morte de um paciente 

durante a cirurgia. Vale recordar que o John Watson da série britânica enfrenta os sintomas de 

um transtorno pós-traumático adquirido quando estava em combate no Afeganistão. As duas 

séries fizeram ajustes contemporâneos na vida de Watson pré-Holmes: os dois personagens têm 

fantasmas e lidam com a culpa. John tem um mancar psicossomático, não físico. Em Joan os 

ferimentos também não são no corpo, são emocionais, porque ela não se perdoou por perder 

um paciente na mesa de cirurgia.  

Outra cena importante do episódio é o momento em que Holmes enfrenta Mantlo. O embate 

entre os dois é importante para a investigação, pois nessa cena descobrimos o motivo do crime 

(dinheiro324) e concluímos que é improvável obter provas para condená-lo. Trata-se de uma 

cena importante para a definição do estilo da série, com o uso de flashbacks, com efeitos visuais, 

como forma de reconstituição dos crimes.  

Primeiramente utiliza-se um filtro esverdeado. As bordas são escurecidas, e algumas cenas se 

assemelham à projeção de um filme de película antigo. A velocidade também é alterada: são 

retirados alguns frames das cenas, dando a sensação de ‘pulos’, trepidação, tal como nos filmes 

antigos. São adicionados chuviscos (manchas), que também remetem a esse tipo de filme. Por 

fim, podemos ouvir em alguns momentos o som característico da película passando pelo 

projetor.  

SH: Aproveitou-se do trabalho dele de entregador para colocá-lo no caminho de Amy. Armou 
para ele levar flores à casa uma vez por semana. Precisava que ele a visse, que ele se tornasse 
obcecado por ela. Você o carregou como uma arma. E depois o apontou para a sua própria 
esposa. 
[...] 

SH: E após matá-lo fez parecer com suicídio. Pegou o telefone dele. Por quê? Porque ele gravava 
as suas sessões também. 
[...] 

Mantlo: Hipoteticamente, Sr. Holmes, o homem cansou do casamento com uma esposa muito 
rica. Sabe que durante o casamento, assinou um acordo pré-nupcial que nada lhe dá se ele a 
largar. E um seguro que lhe dá tudo se ela morrer. Hipoteticamente, esse homem não seria mais 
esperto se arranjasse uma maneira de ativar a cláusula do segundo documento em vez do 
primeiro? 

 
Holmes chegou a outro problema: a certeza de que marido planejou o crime e cometeu o 

assassinato de Saldua, mas não tem como provar. Em um surto, ele pega o carro de Joan Watson 

e o bate em alta velocidade no carro do psiquiatra. Por conta disso, o consultor passa a noite na 

cadeia. A cena corta para Joan, na residência de Holmes, que timidamente olha para o material 

                                                 
324 Na maioria dos casos em Elementary, segundo Holmes, o “amor e dinheiro” desempenham papel central nas 
motivações de crime. 
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do caso (Figura 116). A música lenta de piano não se sobressai, funcionando apenas de 

background, até o momento em que ela depara com a ficha médica de Saldua. A partir desse 

momento, começa a mesma música que acompanha Holmes quando ele começa a fazer 

conjecturas. 

 
Figura 116 – Joan analisa evidências no piloto de Elementary 

 

Além da música demarcando esse momento, percebemos pelo semblante da personagem que 

ela está fazendo conexões. Na cena seguinte, Joan encontra-se com Holmes e mostra as 

descobertas. Com isso, o espectador tem todos os dados: as pistas, as evidências, o suspeito, o 

motivo. Seguimos para o momento final do inquérito em que o detetive vai exibir suas 

habilidades narrando, para o suspeito e para os policiais, como o crime foi cometido. Todos 

estão no escritório do capitão Gregson quando Holmes começa a elucidação: 

SH: Dr. Mantlo, isso é um formulário médico de Peter Saldua por seus outros médicos. 
  

 
Figura 117 – Elucidação no piloto de Elementary 

 
SH: Como dizia, a Srta. Watson notou a alergia de Saldua, e pode imaginar sua confusão, quando 
lembrou que viu um grande saco de arroz na prateleira dele. 

JW: Também achamos um recibo de cartão mostrando que ele o comprou três dias antes de 
morrer. 

SH: Estranho, não? Ele ir ao mercado e comprar a única coisa a qual é alérgico. Estranho, pois 
foi no dia em que parou de usar o celular. Primeiro, achei que tinha sido escolha dele. Daí lembrei 
da máquina de lavar revirada.  

Mantlo: O que um saco de arroz e a máquina têm a ver com isso? 

SH: Eu estava errado no outro dia, quando o acusei de pegar o celular dele depois de matá-lo. 
Você queria, mas não conseguiu, pois não o encontrava. Veja, ele lavou. Deixou no bolso da 
calça quando a colocou para lavar. [...] Arroz, como parece não saber, é um dessecante natural 
usado para absorver umidade de eletrônicos molhados. Fomos à casa de Saldua hoje de manhã 
e examinamos o saco de arroz. Não vai acreditar o que achamos dentro. 
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Figura 118 – Elucidação no piloto de Elementary: flashback 

 
 

 
Figura 119 – Elucidação no piloto de Elementary 

 

Era bastante comum encontrar nas narrativas detetivescas o momento de elucidação, em que os 

suspeitos eram reunidos em uma sala e o detetive apontava o culpado, refazendo seus passos 

para demonstrar como chegou àquela conclusão (SEGAL, 2010). A cena final de Elementary 

parece replicar esse momento clássico, sendo repetida diversas vezes ao longo das temporadas.  

O episódio parece aproximar-se de traços reconhecíveis de outros produtos do canal CBS, ao 

mesmo tempo que estilisticamente tenta se diferenciar – como, por exemplo, na reconstrução 

do crime em forma de flashback (Figura 118), que lembra projeção de filmes antigos. Ainda 

assim, na construção do cenário (diversos livros, restos de alimentos, investigação em 

andamento de crimes, busca por pessoas desaparecidas325), na atitude amaneirada, no modo de 

se relacionar com as cenas de crime, encontramos elementos que associam Sherlock Holmes 

de Elementary diretamente ao esperado do detetive-consultor mais famoso do mundo: sua busca 

por aperfeiçoamento e sua vocação em solucionar enigmas.    

 

6.2.2. Os casos dos episódios 

Com o episódio piloto de Elementary tivemos um vislumbre do funcionamento da série, 

observamos que a estruturação do episódio segue convenções de séries de investigação (com 

apresentação do caso no início, seguido para investigação e solução). Também foram 

                                                 
325 Vale lembrar que no cânone Sherlock Holmes foi contratado diversas vezes para localizar pessoas supostamente 
desaparecidas (por exemplo, nos contos: “O nobre solteirão”, “Um caso de identidade”, “O atleta desaparecido”, 
“O desaparecimento de Lady Frances Carfax”).  
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apresentados os protagonistas e personagens secundários, transparecendo suas características 

mais acentuadas e pudemos ter ideia da construção das relações entre eles. Nossa análise 

ponderou as associações com o cânone e com o mito holmesiano, bem como os critérios da 

CBS. Seguimos para a análise dos episódios da série, nas suas seis temporadas.   

Com poucos minutos disponíveis, normalmente temos nas séries investigativas a apresentação 

do caso (e envolvimento do investigador) no início do episódio. Nesse tempo são utilizadas 

estratégias narrativas e de estilo para captar a atenção e apresentar um caso relevante (atentados 

terroristas, sequestros de crianças, feminicídio serial, entre outros) ou curioso (apelo para 

situações de comicidade em relação à morte). Algumas informações são passadas por meio de 

convenções, como a localização (plano geral, reduzindo até mostrar a vítima), uma breve 

caracterização da vítima (o que ela faz, onde vive, revelando traços de personalidade pelas 

atitudes e figurino) e a apresentação do crime/caso. Observamos que normalmente o tempo 

disponível para a apresentação do caso é cerca de dois a três minutos, portanto todos os 

elementos dispostos na cena são relevantes, como a disposição da luz, o figurino, a composição 

do cenário em que a personagem (vítima/criminoso) está, sua postura, as atitudes, o tom de voz, 

entre outros aspectos. 

Agora que falamos brevemente do convencional e suas estratégias – caso instigante, mortes 

curiosas, temas relevantes, quebra de expectativa, comicidade – para apresentar o caso do dia, 

podemos contemplar as estratégias utilizadas em Elementary ao longo de suas seis temporadas 

para apresentar os casos ao espectador. Ressalte-se que a apresentação do caso nas histórias de 

Doyle era trazida ao detetive-consultor por um cliente ou pela polícia, pessoalmente ou por 

telegrama. Em nossa análise selecionamos as apresentações de casos que referenciam ou 

dialogam com os casos canônicos. 

Uma apresentação de caso que se destacou na primeira temporada ocorre em “You do it to 

yourself” (T1E09). Nos primeiros catorze segundos, vemos planos curtos, com velocidade 

reduzida, de um homem sendo ameaçado. Não há falas, apenas os planos próximos do rosto 

demonstrando medo e tensão. O criminoso e a arma são mostrados de forma breve, com planos 

de um e dois segundos. Já a vítima tem planos um pouco mais longos, com duração de quatro 

segundos. A música, assim como a cena, é minimalista, com efeito de tensão.  

Plano detalhe da arma (perfil) disparando. Som do disparo da arma.  
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Figura 120 – Apresentação do crime (T1E09) 

 
O som do disparo da cena anterior transforma-se em background (barulho de chuva). Plano geral da 
cozinha de Holmes. Joan aproxima-se dele, que está sentado coberto com uma manta, e deposita sobre a 
mesa uma caixa de lenços de papel. Duração do plano: quatro segundos. 

JW: Você parece pior. Acho que devemos medir sua temperatura. 

Este plano tem duração de trinta segundos. Plano médio próximo. A câmera se movimenta da direita para 
a esquerda. Ao ficar fixa, foca Holmes sentado de perfil e Joan atrás, preparando chá.  

 SH: Não precisa. Ela só caiu um grau desde a última vez que checamos. 

 JW: Bem, isso ainda te deixa com 38ºC. 

Som de mensagem no celular. Holmes pega o aparelho. A chaleira apita. 

 SH: Homem morto encontrado em um prédio abandonado. Detetive Bell fez um convite. O chá 
 vai ter de esperar. 

Holmes levanta. A imagem agora foca em Joan.  

 JW: É uma boa hora para lembrar que a polícia não te paga pela consultoria. 

A imagem volta a focar Holmes. 

 SH: Watson, você já deveria saber que o tédio é bem mais perigoso para a minha saúde do que 
 qualquer febre. 

Plano geral próximo. Holmes sai da cozinha.  

 

 
Figura 121 – Aceitação do caso (T1E09) 

 

É bastante raro encontrar uma cena sem cortes – com duração de trinta segundos – em séries 

investigativas. A premissa de que os investigadores correm contra o tempo para solucionar o 

mistério e salvar as vítimas acarreta o uso de planos e cortes rápidos, sem efeitos de transição 

de cena. Sendo assim, um diálogo na cozinha com trinta segundos de duração é destoante do 

que consideramos convencional nesses produtos. O movimento suave da câmera, até se 

posicionar no enquadramento de Joan ao fundo e Holmes em primeiro plano, sugere um suporte 

de travelling fixo. A iluminação, as cores dos objetos (chaleira cobre, manta escura, mesa 

marrom), os aparelhos desgastados e antigos colaboram para uma ambientação quase vitoriana, 
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que podemos identificar nas adaptações britânicas e nas ilustrações de Sidney Paget. Do 

diálogo, não há de fato nenhuma citação direta ao cânone literário, contudo a determinação de 

Holmes em investigar, a afirmação de que o tédio é muito mais perigoso para a saúde dele326 e 

a preocupação de Joan Watson com a saúde de Sherlock Holmes são elementos recorrentes nas 

narrativas de Doyle.  

Ainda na apresentação do caso, antes da vinheta de abertura, seguimos para o local onde o 

corpo foi localizado. A cena traz elementos que se tornaram uma marca reconhecível da série: 

a visita a cenários de crime à noite, com luzes das sirenes policiais iluminando o ambiente e os 

detetives, dando dramaticidade. Na sequência são mostrados planos do rosto da vítima. Uma 

luz ilumina cada parte da vítima que chama a atenção de Holmes, como uma indicação do que 

olhar na cena (Figuras 122 e 123). 

 

Figura 122 – Direcionamento do olhar de Holmes (T1E09) 

 

 

Figura 123 – Análise das pistas (T1E09) 
 

SH: Sapatos confortáveis, mas não são tênis. Ele ficou de pé o dia todo, mas ele não tinha um 
trabalho que permitisse calçados casuais. A julgar pelas manchas de marcador em seus dedos e 
o laser no bolso da camisa, eu diria que ele era professor de Estudos da Ásia Oriental e esteve 
na Tailândia nas últimas semanas.  

Detetive Bell olha incredulamente para Holmes. 

SH: O fio de algodão surrado em seu pulso é uma pulseira benzida, coloca-se no pulso ao entrar 
em um mosteiro budista tailandês. Feita para desgastar e cair ao longo do tempo. A julgar pelo 
desgaste dessa e presumindo uma rotina regular de banho, eu diria que ele a pegou há cerca de 
dez dias. 

                                                 
326 Em “O signo dos quatro”, Holmes comenta que abomina a rotina e a estagnação, ansiando por desafios para 
sua mente. Em “O vampiro de Sussex”, Holmes diz: “Qualquer coisa é melhor que a estagnação” (2011, p. 132) 
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 DB: Tudo bem, entrarei em contato com as universidades locais. 

 SH: Universidade, no singular. Garrison. 

 DB: Por que Garrison? 

 SH: A gravata dele, amarela e azul, o azul com um tom específico, Garrison, cor da instituição. 

 
Figura 124 – Deduções (T1E09) 

 

Essa apresentação do caso trouxe elementos da habilidade dedutiva de Holmes herdados do 

cânone literário. Como acabaram de encontrar o corpo sem identificação, os policiais ainda não 

têm nenhum dado sobre a vítima – vão conseguir identificá-lo só depois de processar a foto e 

as impressões digitais. Contudo, ao final do breve exame de Holmes, ele obtém não apenas a 

profissão da vítima, mas também a universidade para qual trabalha e o nome do desconhecido. 

A forma como Sherlock Holmes realiza as deduções nessa cena é “uma delícia, puro cânone” 

(ELLIOTT, 2013, tradução nossa327, e-book).  

Os policiais na cena utilizam lanternas para procurar evidências ao redor. A luz branca das 

lanternas ilumina os detalhes relevantes, que serão explicados por Holmes, dando ênfase aos 

detalhes que importam. Ele se aproxima do corpo, verifica mãos, roupa, cabelo, bolsos, cheira 

o cadáver, e faz deduções sobre a profissão, local de trabalho, onde a vítima estava nos últimos 

dias, tudo isso a partir das evidências analisadas em um minuto.  

Há outro aspecto desse episódio que tangencia o cânone literário. A suposta vítima escravizava 

e torturava a esposa, e, ao descobrir que ela está cogitando fugir com seu assistente, ele elabora 

a sua morte para fazer parecer que o assistente e sua esposa fossem suspeitos – enredo 

semelhante ao caso “A ponte Thor”. Na segunda temporada, o episódio nove traz a 

representação desse emblemático caso canônico, em que a suposta vítima na verdade elaborou 

seu suicídio para culpar o serial killer que havia assassinado sua irmã, mas que havia sido 

inocentado do crime (Figura 125). 

                                                 
327 Trecho original: “is a delight pure canon” (ELLIOTT, 2013, e-book). 
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Figura 125 – “On the Line” (T2E09) 

 

A construção da cena do episódio “On the Line” (T2E09) é baseada na narrativa canônica de 

como o crime havia sido cometido – amarrando um peso na arma e apoiando o peso para fora 

da ponte, de modo que, quando soltasse a arma, após o tiro, ela cairia no rio.  

Entre as apresentações de casos, não coincidentemente, as que mais chamaram nossa atenção 

foram aquelas que estavam diretamente associadas ao cânone doyliano. Por estarem espalhadas 

ao longo de seis temporadas com mais de cento e quarenta episódios, ver a referência ao cânone 

se tornou o momento gratificante da experiência. Um caso notável é a adaptação do romance 

“O cão dos Baskerville”, no episódio “Hounded” (T4E16). 

 
Figura 126 – “Hounded” (T4E16) 
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A cena de apresentação do caso é simples, porém emblemática. É noite, um rapaz corre entre 

árvores. A trilha sonora mais tensa e de suspense contribui para a composição do clima 

assustador. A atmosfera sobrenatural da cena se intensifica quando a câmera assume o olhar do 

perseguidor e podemos ouvir os sons estranhos que emanam dele. A posição mais baixa e os 

efeitos de distorção, com foco seletivo e cores diferentes, associados ao que parece uma 

respiração ofegante estranha, sugerem que o perseguidor não é humano.  

A cena tem apenas um minuto de duração, somente ao final, ao focar em plano detalhe a carteira 

de identificação da vítima, com o nome Charles Baskerville, temos a certeza de que se trata da 

adaptação de um dos casos mais famosos do detetive. 

 
Figura 127 – “Hounded”: Baskerville (T4E16) 

 
Outro episódio que traz uma versão das histórias do cânone é o “The five orange pipz” (T3E02), 

inspirado no conto “As cinco sementes de laranja”. A cena começa com um plano geral de uma 

casa perto ao mar, como um lugar distante e afastado. Em plongée, vemos um homem entrando 

na casa segurando uma sacola e correspondências. Em plano médio de perfil, ele caminha até a 

cozinha e coloca sobre a mesa os papéis e a sacola. O plano detalhe dos papéis revela que são 

propagandas, mas no meio deles há um envelope, que chama a atenção do homem. Ao abrir o 

envelope, ele encontra cinco miçangas de cor laranja (Figura 128). Ele se desespera e liga para 

alguém.  

 
Figura 128 – “The Five Orange Pipz” (T3E02) 

 
O personagem começa a falar que foi encontrado e está correndo perigo. A cena corta para o 

capitão Gregson atendendo à ligação. O policial também está em uma cena de crime e ouve 
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quando o homem é atacado. A câmera segue, sem cortes, para a vítima investigada pelos 

policiais, debruçada sobre a mesa, focando um envelope e miçangas. 

 
Figura 129 – “The Five Orange Pipz”: vítima (T3E02) 

 

Na segunda temporada temos episódios que fizeram referência a casos do cânone, a exemplo 

do episódio “Ears to You” (T2E17), inspirado no caso “A caixa de papel”, e do episódio “The 

Marchioness” (T2E07), que tem um enredo próximo ao conto “Silver Blaze”.  

 
Figura 130 – “Ears to You” (T2E17) 

 

Os episódios “The Man with the Twisted lip” (T2E21) e “The Hound of Cancer Cells” (T2E18), 

apesar de possuírem títulos semelhantes aos dos contos “O homem da boca torta” e “O cão dos 

Baskerville” não são adaptações nem trazem referências diretas a esses casos. 

Temos outros episódios que referenciaram o cânone ao longo das temporadas, como “A study 

in Charlote” (T4E13), em que investigaram um caso de pessoas envenenadas por cogumelos, 

referência a “Um estudo em vermelho”, cujas vítimas são envenenadas por um indivíduo em 

busca de vingança. Em “Dead man’s switch” (T1E20), Holmes e Joan Watson investigam o 

caso de um chantagista profissional, fazendo referências ao conto “Charles Augustus 

Milverton”. O episódio “Lady Frances” (T5E17), que transformou Lady Frances em uma 

guitarra desaparecida, tangenciou elementos do conto “O desaparecimento de Lady Frances 

Carfax”.  Em “The geek interpreter” (T6E19), o cliente é um professor de matemática (um dos 

irregulares de Holmes) que relata o sequestro de uma de suas alunas. Durante o episódio, 

descobrimos que ela foi raptada para servir de intérprete de uma fórmula matemática, premissa 

semelhante ao caso canônico “O intérprete grego”.  
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Outras aventuras de Doyle foram adaptadas ou citadas em cenas breves e em tom cômico. Além 

de fazer referência a elementos reconhecíveis do texto-fonte, essas cenas traziam elementos que 

demonstram a habilidade dos detetives Holmes e Joan Watson. Por exemplo, no início do 

episódio “Moving targets” (T5E22), os policiais e detetives consultores elucidam o caso para 

dois suspeitos: 

SH: É de maior importância na arte da detecção saber reconhecer, entre vários fatos, quais são incidentais 
e quais são vitais. Nesse caso, a chave para tudo pode ser achada na mão do morto, no pedaço de papel. 

 

 
Figura 131 – Pedaços de papel (T5E22) 

 
A cena traz citações diretas do conto “Os fidalgos de Reigate”, além de compartilhar 

semelhanças com o caso canônico: pedaço de papel rasgado na mão da vítima, um assalto, 

tentativa de encobrir o crime e nomes. 

  
 

Figura 132 – Pedaços de papel (ilustração) 
Fonte: “As Memórias de Sherlock Holmes” (2010, p. 197 e 212) 

 

No entanto, a maioria das apresentações dos casos estava muito mais próxima ao esperado desse 

tipo de produto serial, com a estratégia narrativa de reviravolta. Percebemos ao longo das 

temporadas de Elementary que as estratégias utilizadas na composição da apresentação do caso 

visam conquistar a atenção do espectador para o episódio, muitas vezes se aproximando de 

elementos cômicos, em especial quando se faz referência a alguma história de Doyle. 
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6.2.3. O processo investigativo de Holmes e Joan Watson 

Neste tópico analisamos algumas cenas de investigação de Elementary, observando como o 

método holmesiano foi transposto na série da CBS. A ideia que temos do detetive-consultor é 

mais do que a do cachimbo curvo e do chapéu de caçador. Pensar em Sherlock Holmes é 

considerar a capacidade de desvendar enigmas apenas observando as manchas de terra, 

descobrir a profissão de alguém observando seus sapatos, descobrir vícios analisando um 

relógio de bolso ou fazendo constatações óbvias, como o fato de o cachorro não latir porque 

conhecia o criminoso (“Silver Blaze”).  

Os procedimentos investigativos são semelhantes entre as séries policiais: há o caso; os 

policiais; a(s) vítima(s); as primeiras evidências e pistas; autópsias; procura de DNA e digitais 

nos bancos de dados; visitas à residência e/ou trabalho da vítima; conversas com testemunhas, 

familiares, colegas e amigos da(s) vítima(s); pesquisa de casos antigos semelhantes; descoberta 

e interrogatório dos suspeitos; confirmação da suspeita; elucidação do caso, explicando como 

chegaram àquela conclusão. As etapas não aparecem em todos os casos e episódios, pode haver 

diferenças na ênfase em um ou outro procedimento, mas essencialmente são esses elementos 

que compõem o processo de inquérito. A diferença de uma série e outra, nesses procedimentos 

semelhantes, é a forma áudio e visual como são trabalhados em cena. 

Nas séries investigativas, o método de cada investigador também se torna estratégia de 

distinção: os tiques, personalidade, postura, entonação, frases de efeito e manias, assim como 

as maneiras de lidar com as cenas de crimes, pistas, clientes, testemunhas e suspeitos. As formas 

visuais de se representar tudo isso auxiliam na composição de um personagem singular. 

Concordamos com Caldwell (1995) e Nichols-Pethick (2012) que a repetição de escolhas 

estilísticas para cada evento pode acarretar na constituição de marca identificadora e 

diferenciadora daquele produto. 

O primeiro momento de uma investigação é a análise da cena do crime. Observamos esse 

aspecto ao ver Holmes deitar no chão328, sem se preocupar se está sujando as roupas, mexendo 

nos corpos, em pistas, em total foco e dedicação àquela atividade de observação, em referência 

aos elementos canônicos. Por exemplo, no episódio “The view from Olympus” (T3E18), em 

que investigam a morte de um motorista de aplicativo, Holmes anda pela rua, testando o chão 

                                                 
328 “Holmes avançou até o lado mais distante dela e deitou-se mais uma vez de cara para o chão, com um gritinho 
de satisfação” (“O mistério do Vale Boscombe”, 2010, p. 190). 
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com os pés, até se aproximar de uma mancha no asfalto329. Ele deita no chão e começa a 

examinar a cena cheirando a mancha (Figura 133). 

 
Figura 133 – Holmes analisa cena (T3E18) 

 

Em alguns planos (ele de pé, em um low-angle-shot, e deitado no chão, examinado a mancha), 

a composição da cena, com cores sóbrias e poucos tons, nos remete às ilustrações de Sidney 

Paget (Figura 134, ver também a Figura 07 no capítulo três).  

 

Figura 134 – Sherlock Holmes – ilustração de Paget  
Fonte: O cão dos Baskerville (2010, p. 151) 

 

No episódio “Down where the dead delight” (T4E11), ao investigar a cena, Holmes atravessa 

um lago, sem se preocupar com a roupa e o sapato, ficando ensopado e sendo observado com 

incredulidade pelo detetive Bell, seu colega de profissão. As expressões faciais de Jonny Lee 

                                                 
329 Cheirar objetos e cena de crime é recorrente em Elementary e Sherlock. 
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Miller, forçando a boca em algumas caretas específicas, também nos remete ao Holmes 

canônico, especialmente quando são apresentados planos em que o ator está de perfil.    

Para os detetives-consultores, não importam a origem nem a quantidade de material a ser 

analisado. Por exemplo, no episódio “All my exes live in Essex” (T4E04), Holmes e Joan 

Watson lidam com uma imensa quantidade de lixo hospitalar, para tentar encontrar as amostras 

descartadas de uma técnica de laboratório que foi assassinada (Figura 135). A quantidade e 

procedência dos materiais não assustam nem intimidam os detetives.  

 
Figura 135 – Análise de material perigoso (T4E04) 

A busca por pistas é um trabalho árduo. Além da coleta, o detetive precisa desempenhar 

processos dedutivos em relação ao que foi encontrado. Os planos utilizados na cena – travelling 

(sem cortes) acompanhando a entrada de Joan, planos gerais mostrando o laboratório, plano 

detalhe em travelling do material sobre a mesa (incluindo agulhas usadas, tubos de ensaio, 

sangue) e plano detalhe das amostras encontradas e das informações na etiqueta – cumprem a 

função de destacar esforço e perigo constante do trabalho dos detetives, ao se submeterem a 

lidar e processar uma grande quantidade material perigoso. 

A cena também exemplifica a participação ativa de Joan nos procedimentos de inquérito, e esta 

é uma relevante distinção dessa série em relação à maioria das adaptações de Doyle. 

Diferentemente das adaptações em que Watson era constantemente retratado como assistente e 

raramente exercendo capacidades dedutivas, a Joan Watson de Elementary participa ativamente 

dos casos, solucionando vários deles, equiparando, muitas vezes, ao próprio Holmes. Desde o 

episódio piloto evidencia-se que essa Watson seria diferente, quando a análise de Joan nos 

arquivos do caso leva Holmes a solucioná-lo.  



242 
 

Para o Holmes de Elementary, Joan não é feliz desempenhando a profissão de “acompanhante 

de sobriedade”330. Os vislumbres do interesse e da aptidão de Joan Watson, presentes desde o 

piloto (observação final, entrevista de testemunha quando o detetive se descontrola, tomar a 

iniciativa de questionar o álibi de um suspeito), ficam recorrentes e culminam no convite para 

ela se tornar um aprendiz de detetive, que ocorre no episódio “Details” (T1E16): 

SH: Porém, gostaria de lhe pedir para considerar uma proposta. Fique permanentemente. Não 
como acompanhante de sobriedade, mas acompanhante. Permita-me continuar a ensinar-lhe. 
Auxilie em minhas investigações. [...]. Uma parceira. Antes que pense que isto é um ato de 
caridade, um presente de um cliente grato, me deixe assegurar que não é. Sou melhor com você, 
Watson. Fico mais afiado, mais focado. É difícil de dizer o porquê. Talvez, com o tempo, eu 
também desvende isso. 

 

 
Figura 136 – Parceiros  

 
A cena, bela em sua simplicidade, possui planos um pouco mais longos, iluminação tradicional 

(sem efeitos e filtros), planos próximos quando necessários e planos médios para mostrar não 

apenas o rosto, mas também a performance do corpo do ator. O ator conseguiu incorporar os 

anseios e as crises internas do personagem, esforçando-se para colocar em palavras o que sente 

e pensa sobre Watson e a importância dela em sua vida. O personagem não tem habilidades 

sociais e nunca expõe o que sente, então é intenso o esforço para externar sua admiração por 

Watson.  

O próprio cânone de Doyle traz elementos que demonstram o interesse de Watson nas 

investigações dos casos. Por exemplo, no célebre texto do retorno de Sherlock Holmes, “A casa 

vazia”, Watson estava praticando sua profissão de médico, atendendo seus pacientes, contudo 

sua mente estava no mistério da tragédia de Ronald Adair: “O dia inteiro, enquanto fazia minha 

                                                 
330 Holmes aponta como uma das evidências a necessidade de ela utilizar dois alarmes para acordar. Para o detetive-
consultor, quem ama o que faz não precisaria de dois despertadores para acordar.  
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ronda, revirei o caso em minha mente” (2011, p. 10). Em outro momento, Holmes questiona se 

Watson estaria cansado das experiências investigativas e sua resposta é: “Em absoluto. Não há 

nada que deseje tanto quanto ter mais algumas daquelas experiências” (“O corretor”, 2010, p. 

104). Essas e outras passagens revelam que Watson demonstra ter mais interesse nas 

aventuras331 do que na medicina. Infelizmente, foram poucas as oportunidades dadas ao Watson 

canônico, e menos ainda aos Watsons das adaptações.  

Por conta disso, no cânone, apesar de raros, são importantes os momentos em que Holmes 

elogia e aprecia Watson. Em diversas adaptações, o parceiro de Holmes é retratado como 

atrapalhado e abobalhado332, diferentemente de Elementary, que constrói uma Watson 

inteligente, habilidosa e que não se subestima em relação a Holmes. Uma exemplificação das 

habilidades dedutivas de Holmes e a primeira tentativa de Joan Watson de analisar uma cena 

de crime ocorre no episódio “Possibility two” (T1E17):  

SH: Desculpe, estava esperando a Srta. Watson. Estou treinando-a para analisar cada ambiente 
com os olhos de um verdadeiro detetive. 

JW: Parece que os dois homens levaram um tiro no peito. Julgando pelas marcas de sapato no 
concreto, eles perseguiram o suspeito, que atirou duas vezes e correu. Difícil dizer para onde ele 
foi. 

SH: É difícil dizer para onde ele correu, porque ninguém correu. Temos aqui dois senhores 
mortos, ambos com o uniforme da ZBZ. Ou pelo menos parece. O logo dele foi costurado 
recentemente e as roupas foram compradas, não feitas por empresas de uniformes. Então ele 
estava disfarçado de guarda. Nada sumiu do museu, então podemos assumir que ele queria acesso 
ao estacionamento. É fácil roubar carros se passando por um segurança do local. 

 

 
Figura 137 – Joan Watson analisa cena de crime  

                                                 
331 “[...] enquanto eu mesmo vibrava com aquele prazer semiesportivo, semi-intelectual que experimento 
invariavelmente quando me associo a ele em suas investigações” (“O corcunda”, 2010, p. 229) 
332 Vimos no capítulo três que os filmes da Universal trouxeram um Watson atrapalhado (REDMOND, 1993), ao 
passo que a série da BBC, da década de 1960, trouxe um Watson ainda mais abobalhado (The Sherlock Holmes 
Book, 2016). 
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Na cena, quando fala “verdadeiros detetives”, Holmes aponta para si e para o detetive Bell, 

reafirmando a imagem de eficiência deste, além de homenagear o médico Joseph Bell, que 

inspirou o personagem de Doyle. Ainda que tenha errado as deduções, Holmes parece bastante 

satisfeito com o esforço de Joan Watson, em especial no final da cena, quando ela sugere olhar 

o celular para identificar o comparsa. A sequência traz uma Watson um pouco tímida, porém 

obstinada a analisar a cena.  

Esse momento nos remete à uma cena do conto “Mr. Josias Amberley”, onde Holmes pede que 

Watson o substitua na investigação, trazendo um relato sobre o que observou nos 

procedimentos de inquérito. Quando Watson narra os fatos, Holmes responde: “É verdade que, 

embora em sua missão você tenha deixado escapar tudo que tinha importância”; “Não fique 

magoado, meu caro companheiro. [...] Nenhuma outra pessoa teria feito melhor” (2011, p. 

333). 

As habilidades da personagem de Elementary vão se aprimorando no decorrer dos episódios e 

temporadas, distanciando-a cada vez mais do Watson dos livros e das adaptações. Por exemplo, 

no episódio “An unnatural arrangement” (T2E06), Holmes sugere um exercício para 

aperfeiçoar a habilidade dedutiva de Watson: 

SH: Apresento a você a condição humana em toda a sua sórdida glória. 

JW: É um monte de caras em uma cela. Temos um número finito de sextas à noite em nossas 
vidas. Por que estamos passando uma delas aqui? 

SH: Porque é sexta à noite. É quando as celas estão mais movimentadas. Você tem à sua frente 
a oportunidade para aguçar sua destreza dedutiva. Cada um destes homens, sabendo ou não, está 
lhe contando a história de como veio parar aqui. Está escrito na sua atitude, na sua roupa. 

JW: Então, olhe para o cara e ele te diz o que fez.  

 
Ao longo das temporadas observamos momentos em que Holmes olhava para algumas poucas 

pistas e realizava deduções que auxiliavam o processo de inquérito dos policiais333, 

conseguindo, até mesmo, solucionar o mistério só de olhar para fotografias, por exemplo, numa 

cena do episódio “Pushing buttons” (T6E03) e no episódio “For all you know” (T3E16), ele 

deduz a profissão de uma mulher ao olhar para algumas fotos de família: 

                                                 
333 Não faltam demonstrações das habilidades dedutivas de Holmes, em especial nos inícios dos episódios, 
ocorrendo, às vezes, (1) antes das apresentações dos casos, como no episódio “Possibility two” (T1E17); (2) 
durante a apresentação do caso, como no episodio “You do it to yourself” (T1E09); ou (3) quando ele conta suas 
histórias nas reuniões de grupos de apoio em alguns episódios durante as temporadas.  

Nos romances e em alguns contos, Doyle também apresentava no início das narrativas alguns vislumbres e 
exemplos da habilidade dedutiva do detetive-consultor.  
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SH: A Sra. Gutierrez trabalhava como servente principalmente em turnos noturnos. 

Policial: Está dizendo que a conhecia? 

SH: Certamente não. O pelo do antebraço direito é mais claro que do esquerdo. Amônia e água 
sanitária clareiam pelos. O pelo volta à cor normal na altura de supostas luvas. A tonalidade da 
pele dela é mais clara que de parentes, indicando uma vida mais noturna. 

 

 
Figura 138 – Deduções a partir de uma fotografia (T3E16) 

 
No episódio “Blood is thicker” (T2E08), Holmes deduz pela quantidade de poeira na 

prateleira334 de um veículo, onde este estava quando o corpo caiu sobre o carro.  

SH: Quando a nossa desconhecida bateu no teto, o impacto fez cair lascas de pintura do teto, 
que, como pode ver, espalharam nas prateleiras e no chão. Mas note que estão faltando lascas de 
tinta nesta prateleira. Nestes espaços as lascas atingiram as caixas que ainda estavam aqui no 
momento do impacto. Caixas que nosso, organizado, porém desatento motorista, já entregou. 
Então, simplesmente precisamos identificar a entrega, que precedem o ponto onde as lascas estão 
faltando.  

JW: E saberemos a localização do veículo quando o corpo caiu. 

 

 
Figura 139 – Habilidades dedutivas (T2E08) 

 

Enquanto ouvimos o detetive Bell conversando com Watson sobre o teto do veículo, a câmera 

acompanha a descida de Holmes, adentrando o veículo. Até então, não havia música, apenas 

sons de background do ambiente. Quando Holmes entra no veículo, começa a música 

                                                 
334 Essa cena nos lembra um trecho do cânone: “Alguma coisa foi retirada. Há menos poeira neste canto da 
prateleira que nos outros lugares” (“Black Peter”, 2011, p. 218). 
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característica do personagem (com um tom de inadequação, típico de comédias pastelão). 

Continuamos ouvindo o detetive Bell e Watson, porém a câmera mostra as peripécias de 

Holmes observando a cena. A câmera acompanha cada ponto para o qual ele dirige o olhar – o 

teto, as prateleiras, a poeira –, permitindo ao espectador ter acesso às informações e participar 

do procedimento dedutivo. Novamente, a cena traz planos e movimentos clássicos – plano geral 

grande, mostrando a peculiaridade do caso (um corpo no teto de um veículo); planos próximos, 

para mostrar as expressões dos personagens e as indicações de evidências.  

Outro detalhe importante dessa sequência é o fato de Holmes e Watson não precisarem justificar 

seus motivos para fazer perguntas. Já havíamos notado em seriados investigativos a necessidade 

de se justificar o método. Essa justificativa é mínima ou totalmente ausente nos episódios de 

Elementary. Acreditamos que essa reiteração de explicações de métodos nas séries auxiliava a 

enfatizar o trabalho diferenciado dos investigadores. Em Elementary, ser Sherlock Holmes é 

suficiente para dispensar essas justificativas. Um exemplo disso ocorre no episódio “Risk 

management” (T1E22), quando Holmes e Watson visitam a viúva do mecânico assassinado em 

um suposto assalto, que questiona sobre a função de Holmes e Watson como consultores:  

Viúva: Então, vocês são detetives consultores, certo? Não detetives de verdade... 

SH: Garanto que nosso trabalho é de verdade. 
 

Com essa simples resposta, não precisam de mais nenhuma informação ou justificativa. Essa 

cena também mostra uma das etapas do inquérito, a entrevista de testemunhas. Comentamos no 

capítulo dois que o Holmes de Doyle era habilidoso em se relacionar com testemunhas, 

deixando-as confortáveis muito rapidamente (“O atleta desaparecido”). Entretanto, como vimos 

no episódio piloto e nessa cena, essa habilidade está ausente no personagem da CBS, sendo 

Watson a desempenhar melhor essa função.  

Além das entrevistas de testemunhas, Elementary traz a convencional cena de interrogatório de 

suspeitos. O procedimento ocorre frequentemente na sala de interrogatório da delegacia, em 

que algumas vezes Watson e Holmes participam; em outras, eles assistem pelo espelho-falso. 

 
Figura 140 – Interrogatório 
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Todas as cenas de interrogatório seguiram as convenções apresentadas no episódio piloto, até 

que chegamos no episódio “Fit to be tied” (T6E20), onde temos Sherlock Holmes e o criminoso, 

Michael, se enfrentando numa postura de duelo335: 

Michael: Pessoas como nós precisam olhar para a frente. Você tem um novo caso. Talvez eu 
possa ajudar. 

SH: Ajudar? 

Michael: Digo, eu costumava ser um porto seguro para você. Pensei que poderia ser novamente. 
Ajudar você a descobrir quem realmente fez isso. 

[...] 

SH: Bom, antes que você vá, gostaria que entendesse que é a minha vez de te ajudar. Qualquer 
que seja a dor que te compele a tirar vidas inocentes, vou te tirar dela. 

Michael: Na última vez que conversamos, eu te disse que ia embora por um tempo. Isso acabou 
agora. Voltei para casa de vez. Então, se mudar de ideia em relação à minha oferta, venha me 
ver. Será como os velhos tempos. 

 

 
Figura 141 – Interrogatório [1] (T6E20) 

 
O suspeito se porta de maneira cínica e irônica, provocativo e paciente, muitas vezes 

debochando do detetive ao sugerir que Holmes compreendeu tudo errado e negar envolvimento 

nos crimes. Consciente de que a polícia não tem nenhuma evidência que o ligue aos 

assassinatos, seu rosto se mantém inabalável e frio, enquanto as expressões do detetive 

demonstram esforço para não perder o controle.  

 
Figura 142 – Interrogatório [2] (T6E20) 

 

Os planos da cena começam mais abertos, mostrando um diante ao outro, de perfil. Na medida 

em que a disputa se consolida, os planos vão ficando cada vez mais próximos. A ausência total 

de música e ruídos deixa a sala apenas com o ruído de ambiência, fazendo que as vozes dos 

                                                 
335 Embate entre mentes poderosas (Foucault, 1975). 



248 
 

personagens ganhem mais reverberação e ênfase, devido ao eco da sala. Concluindo que 

naquele momento, quando todo o resto é silenciado, importa apenas o duelo. Até mesmo a 

sempre falante equipe, que costuma assistir aos interrogatórios, encontra-se séria e silenciosa 

(Figura 143).  

 
Figura 143 – Interrogatório: atrás do espelho (T6E20) 

 

A situação ganha mais dramaticidade após Holmes dispor as fotografias dos crimes sobre a 

mesa. Começa, então, uma música baixa, abafada, aguda e minimalista, aumentando a tensão 

gradativamente, acompanhando os movimentos da disputa e acrescentando notas de piano ao 

se aproximar do fim do duelo. A trilha traz uma sensação de tensão e aflição, por não se obter 

nada relevante, e alcança o ápice quando o criminoso promete de novos assassinatos.  

 
Figura 144 – Interrogatório: duelo (T6E20) 

 
A sala de interrogatório, com pouca iluminação, cantos mais escuros e tons mais esverdeados, 

contribui na composição do clima de impotência dos policiais diante de um criminoso 

extremamente inteligente e inalcançável.  

Entre as etapas do inquérito, os episódios de Elementary possuem cenas de ‘alívio cômico’, 

normalmente associadas à tentativa de Holmes de se afastar um pouco do caso para ter novos 

insights. Optaram na série em associar as tentativas de distração a exercícios de 

aperfeiçoamento do personagem como detetive, como tentar abrir cadeados e algemas, 

desarmar dispositivos de bombas e alarmes, e outros experimentos. Destaca-se que no cânone, 

às vezes, Holmes precisava se desligar do caso, dedicando-se a outras atividades como tocar 

violino ou até mesmo pintar (“O cão dos Baskerville”). 
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Outro procedimento recorrente do inquérito é a análise de dados e pistas postos em um quadro. 

Esse processo apareceu no episódio piloto e em quase todos os casos que foram investigados 

pela dupla. Recorrente em seriados investigativos, o quadro auxilia, normalmente, na busca por 

conexões entre as pistas. Por exemplo, na série House M.D., os médicos escreviam no quadro 

os sintomas (pistas) e tentavam deduzir a doença que acometia o paciente (vítima). Em Bones, 

colocavam fotos dos ossos e das vítimas. Em Criminal Minds, houve episódios em que no 

quadro eram postos fotos dos suspeitos, mapas, fotos dos crimes, nomes de vítimas e nomes de 

suspeitos. Ressalte-se que o quadro estava limitado a um quadro ou no máximo a uma parede. 

Em Elementary os limites são excedidos, preenchendo todos os espaços disponíveis.  

No episódio “One Watson, one Holmes” (T3E19), por exemplo, o quadro está disposto em três 

ambientes da residência (Figura 145). No primeiro ambiente, os papéis foram espalhados pela 

estante, lareira, chão, sobre Watson. No segundo, está na parede do corredor e em um quadro 

de evidência. E no terceiro, posicionado sobre as janelas, paredes e móveis. A posição e o 

movimento da câmera primam em mostrar os detetives percorrendo os três ambientes repletos 

de papéis com dados do caso. 

 
Figura 145 – Quadro de evidências (T3E19) 
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O detetive-consultor extrapola os limites do quadro também na delegacia, no episódio “Fit to 

be tied” (T6E20), Holmes preenche as paredes de vidro da sala com fotografias de possíveis 

suspeitos (Figura 146). 

 
Figura 146 – Quadro de evidências: delegacia (T6E20) 

 

No episódio “Miss Taken” (T4E07), Holmes coloca em três ambiente da casa informações de 

três casos diferentes. Cada ambiente ganhou uma iluminação e cor diferentes. Além disso, a 

cena traz um exemplo canônico de uma das habilidades dedutivas de Holmes, a de solucionar 

casos sem sair de casa. No episódio em questão, Holmes resolve três casos antigos de um agente 

do FBI que foi assassinado: 

SH: Fiz cópias dos arquivos e separei cada um por cômodo. 

SH: Como pode ver, a biblioteca, a história de um crime de ódio, uma igreja incendiada em 1981. 
O incendiário nunca foi identificado. 

JW: Esse que matou Underhill? 

SH: Com certeza não. Graças em parte às anotações precisas do agente, identifiquei o envolvido. 
Ele morreu em 1982. 

 

 
Figura 147 – Quadro de evidências 1 (T4E07) 

 
SH: Nesse caso demorei mais, mas não tanto. Dupla assalta banco em 1997. Como pode ver, 
ambos foram para a cadeia por outros crimes logo depois. E ambos permanecem presos, então 
não foram eles. 

 

 
Figura 148 – Quadro de evidências 2 (T4E07) 
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SH: Finalmente, o caso de um envenenador em série que matou seis pessoas entre 2008 e 2012. 
Descobri que o culpado era, de fato, irmão do suspeito do agente Underhill. 

JW: Então, você pegou três casos que ele não resolveu durante toda a carreira e resolveu em 
poucas horas. 

 
Figura 149 – Quadro de evidências 3 (T4E07) 

 

Após todos os procedimentos investigativos, quando se alcança a solução do enigma, segue-se, 

no episódio, para o momento de elucidação, em que os personagens (detetives-consultores e 

policia oficial) se reúnem com os suspeitos em um espaço fechado e narram o passo a passo do 

crime cometido, indicando (embasados em evidências) o culpado. Tão canônico quanto 

possível, a cena é a clara representação daquele momento da narrativa policial em que o grande 

detetive refaz os passos do criminoso explicando como chegou à solução do enigma. Não 

diferindo muito do que foi exibido no episódio piloto, as cenas desse momento em Elementary 

normalmente se passam na delegacia de polícia, na sala de interrogatório ou de entrevistas de 

testemunhas.  

Os episódios utilizam a estratégia de flashbacks diferenciados (Figura 150), com recortes de 

momentos específicos da investigação ou da reconstituição dos passos do suspeito cometendo 

o crime.  

 
Figura 150 – Flashbacks 

 

Outra marca reconhecível da série são as repetidas cenas noturnas, em que os personagens são 

iluminados essencialmente com as luzes das sirenes dos carros policiais (Figura 151).  
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Figura 151 – Luzes 

 
As repetições e padronizações dessas cenas podem estar associadas ao modo produtivo dessa 

série e do canal. As séries da CBS precisam se diferenciar entre outros produtos do canal e de 

outras emissoras, ao mesmo tempo que precisam construir uma identidade para que sejam 

reconhecíveis ao longo de suas temporadas com mais de vinte episódios.  

Precisamos falar dos momentos na residência dos consultores, sentados em poltronas, perto da 

lareira (Figura 152). Essas cenas não apenas se configuram como um elemento recorrente e 

identificador da série, como traz a impressão de homenagem e nostalgia das histórias de 

Doyle336 e ilustrações de Sidney Paget (Figura 153). 

 
Figura 152 – A sala em Elementary 

 

 
Figura 153 – A sala – ilustração de Paget 

Fonte: As Aventuras de Sherlock Holmes (2010, p. 220) 

                                                 
336 “Os olhos baixos, fixos no fulgor vermelho do fogo” (“As cinco sementes de laranja”, 2010, p. 220). 



253 
 

Para participar das investigações, Sherlock Holmes precisa ser convidado pelo departamento 

de polícia de Nova Iorque. No entanto, seu temperamento e inabilidade de ser sociável tornam 

a relação entre policiais e consultores instável e frágil. Muitas vezes o consultor considera os 

policiais incompetentes. Também sua arrogância nas análises promove desagrado e 

insatisfação. Por isso, são poucos os detetives que recorrem a Holmes e Watson pedindo-lhes 

auxílio nos casos. As exceções são o detetive Bell e o capitão Gregson. Capitão do 

Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD), Thomas Gregson convida Holmes para 

trabalhar como consultor (não remunerado) da polícia, ajudando nos casos quando solicitado. 

Ele comenta com Joan que conheceu Holmes quando foi a Londres pós 11 de setembro para 

observar a divisão britânica contraterrorismo.  

Nos textos de Doyle, Sherlock Holmes considerava Tobias Gregson o mais inteligente da 

Scotland Yard. Watson o descreveu como homem alto e de cabelo cor de palha; nesse sentido, 

a escolha do ator Aidan Quinn para o personagem parece bastante pertinente. Já escolha do 

nome de Bell para o detetive parece se relacionar com o médico e professor, Joseph Bell, 

inspiração de Doyle para criar o personagem de Sherlock Holmes. 

Na série, a relação de Sherlock e Bell começou com um pouco de desconfiança. Entretanto, ao 

notar a eficiência de Bell, Sherlock passou a ajustar seu comportamento arrogante, valorizando 

o desempenho do detetive. A primeira pista desse apreço é identificada em “Details” (T1E16):  

JW: Não, Bell já é da família. 

SH: Ele é um recurso excelente, passou a apreciar a eficácia de meus métodos e dividir informações 
quando preciso. Sim, se ele morresse, teria que começar com outro detetive. 

 

Apesar de, nesse momento, ainda não considerar o detetive Bell um amigo, Holmes reconhece 

sua capacidade, honestidade e esforço nos casos.  

Alguns personagens das histórias de Doyle figuraram participações durante as seis temporadas 

analisadas. Nomes canônicos conhecidos pelo público, como inspetor Lestrade e Mrs. Hudson, 

tiveram pouquíssimas aparições. Na série da CBS, Holmes diz que Srta. Hudson é um tipo de 

musa, que ajuda pessoas com bloqueios criativos. O detetive a contrata para cuidar da limpeza 

da residência, contudo ela só aparece em apenas quatro episódios, sendo que sua personagem 

transgênero poderia trazer discussões relevantes e atuais se tivesse mais espaço na série.  

Lestrade, considerado na série o “melhor entre os ruins” (T2E01), é retratado como um viciado 

na fama que fora proporcionada pelas resoluções de casos realizadas por Holmes. Com a saída 
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de Holmes da Scotland Yard, o índice de sucesso decaiu e ele caiu em desgraça. No primeiro 

episódio da segunda temporada, Holmes e Watson o auxiliam a solucionar um caso de 

assassinato, e, com isso, ele retorna aos holofotes. Contudo, não se torna personagem constante 

na série, aparecendo em apenas três episódios da segunda temporada. 

O irmão mais velho de Sherlock, Mycroft Holmes, perde um pouco de prestígio quando 

retratado em Elementary. Enquanto, no cânone, Holmes afirmava que Mycroft era o próprio 

governo britânico, na série da CBS ele é um desprestigiado agente do MI6337. Sobre o 

personagem, no conto “O interprete grego”, Holmes descreve o irmão como indivíduo sem 

ambição e energia, nunca se dando ao trabalho de verificar suas soluções. A mesma descrição 

aparece no episódio “The grand experiment” (T2E24); dessa vez, Mycroft, conversando com 

Joan, diz que ouviu o jovem Holmes descrevê-lo dessa forma para o pai. Em Elementary o 

personagem é um pouco atrapalhado, quase nada carismático, acaba colocando Joan em perigo 

ao trabalhar como infiltrado da máfia.  

A personagem de Irene Adler, em Elementary, não era apenas “a mulher” como no cânone (a 

única que causou um grande impacto no detetive), mas também a maior mente criminosa, 

Moriarty. Combinando os dois personagens canônicos em um só, a série pôde explorar a 

dualidade da relação de Holmes e Adler / Holmes e Moriarty, já que no cânone literário percebe-

se que Holmes considera Moriarty o criminoso mais perigoso, ao mesmo tempo, admira sua 

inteligência. Já Adler de Doyle, sendo a única mulher que chamou atenção do personagem para 

o sexo feminino, foi uma das poucas que conseguiram enganar o grande detetive. A série 

explora justamente essa capacidade de Adler de se transformar em outra pessoa, repetindo o 

feito realizado no conto “Escândalo na Boêmia”.  

Uma das mais divertidas flexibilizações adotadas por Elementary é a existência de um grupo 

hacker (Everyone) que constantemente auxilia Holmes e Joan nos casos, como um dos 

irregulares. Relembrando, nas histórias de Doyle, Holmes empregava garotos de rua como 

agentes de inteligência (uma rede de irregulares), que exerciam diversos papéis nos casos. 

Na série da CBS, os irregulares eram especialistas (matemática, geologia, o nariz e o grupo 

hacker). De todos os especialistas, o grupo de hackers era o que mais se aproximava dos 

canônicos garotos irregulares – jovens, irônicos, divertidos e eficientes. Esse grupo invade 

sistemas, ajuda a acessar informações na deep web, caça dados de criminosos e soluciona 

                                                 
337 Military Intelligence, Section 6. Agência de inteligência britânica. 
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problemas. Pedindo como moeda de troca pelos serviços prendas que promoveram cenas 

cômicas para os episódios. Everyone, assim como os garotos irregulares, não possuía uma 

personagem específica, uma identidade, pois era todo mundo.  

Em Elementary, devido ao seu formato de muitos episódios em seis temporadas, as escassas 

referências foram diluídas nos inúmeros episódios da série, e, com isso, nos exigiu maior 

dedicação para a identificação das associações. Nota-se a possibilidade de não existir um 

planejamento minucioso em relação às obras de Doyle de como adaptar e referenciar.  

Uma evidência dessa ausência de planejamento ocorre nos episódios cinco e seis da segunda 

temporada, ambos referenciam o conto “Silver Blaze”. No episódio “Ancient history” (T2E05) 

temos a famosa dedução canônica: o cachorro não latiu porque conhecia o criminoso. Já o 

episódio “The Marchioness” (T2E07), traz o cavalo Silver Blaze, mas sem se aproximar 

realmente da narrativa do conto, o episódio se tornou uma confusa mescla de algumas 

referências. 

Ao procurar citações específicas nos episódios, observamos que muitas delas são apenas frases 

famosas, como “cérebro-sótão” (T2E02), “o último recurso da força policial” – em referência 

a Sherlock (T4E17) –, “minha mente se rebela contra estagnação” (T3E08). Em alguns 

episódios, a citação era descontextualizada e reduzida, alcançando, conforme pretendia o 

criador da série, o nível de easter egg.  

Por exemplo, a zarabatana que Holmes utiliza no episódio “End of watch” (T3E08), quando 

está treinando lançamento de dardos, não tem relação com o caso do episódio, funciona como 

uma distração para o personagem e um alívio cômico para o espectador. Essa arma aparece no 

romance “O signo dos quatro”, sendo essencial para a identificação da origem do criminoso e 

a solução do mistério. O ponto é que, no episódio da série, a referência é tão simplória que pode 

passar desapercebida.  

O caso canônico “O diadema de Berilos” se tornou uma referência cômica em “How the sausage 

is made” (T5E08). No episódio, um homem visita a residência de Holmes para deixar-lhe uma 

réplica do diadema, preparada como forma de agradecimento pela solução do mistério. O 

episódio não dá mais detalhes sobre que caso foi esse, é uma cena deslocada do tema do 

episódio.  

Em “Meet your maker” (T6E12), Holmes e Watson precisam visitar uma convenção de 

geeks/fãs e Watson questiona se deveriam ir fantasiados. A expressão de Holmes denota ironia 
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e sugestão, ao levantar a sobrancelha e olhar para Watson. Na cena seguinte, já na convenção, 

vemos em uma fila dois figurantes caracterizados com trajes que se aproximam dos filmes e 

séries baseados nas ilustrações de Sidney Paget. 

 
Figura 154 – O chapéu em Elementary (T6E12) 

 

Cenas marcantes das narrativas de Doyle foram inspiração para alguns momentos dos 

episódios. Um exemplo emblemático ocorre em “Details” (T1E16), em que o irmão do detetive 

Bell é vítima de um atentado e, em seu último instante de consciência, escreve com sangue no 

chão uma mensagem indicando que Bell não cometeu o ataque. Conseguimos identificar marcas 

de duas histórias canônicas nessa cena: “Um estudo em vermelho”, pela mensagem escrita com 

sangue; e “Mr. Josias de Amberley”, em que um homem escreve antes de morrer que foi vítima 

de um assassinato, para que procurem o culpado.  

 
Figura 155 – Pista em sangue 

 

Consideramos que muitas referências canônicas dos episódios de Elementary pendem para as 

convenções de seriados investigativos. Elas não são essenciais para a compreensão do episódio. 

Porém, para a audiência que conhece as histórias canônicas, esses episódios eram mais 

interessantes, destoando de um mero caso do dia. Sendo assim, as citações e referências como 

easter eggs são um bônus – muito raros e difíceis de identificar – e foram frequentemente 

associadas a situações de comédia, divertindo a audiência em geral, ao mesmo tempo que traz 

satisfação àquela parcela de público que conhece o cânone.  
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6.3. Sobre Sherlock e Holmes & John e Joan 

Sherlock e Elementary precisaram lidar com demandas de meios de produção e cultura 

específicas, ou seja, modos de produção distintos que influenciaram e determinaram os 

produtos. Elizabeth Evans concorda que os componentes de tecnologia, indústria e formato 

moldam as ferramentas disponíveis para o processo de adaptação de um personagem como 

Sherlock Holmes (EVANS, 2012), sendo relevante considerar os fatores institucionais nas 

adaptações, como, por exemplo, o horário e o dia em que eram exibidas as duas séries em seus 

canais de origem. 

O horário e dia destinados às duas séries revelam pontos de expectativas e de designações 

(limitações, exigências, determinações) dos canais em relação aos produtos (e produtores)338. 

Sherlock ocupou um espaço nas noites de domingo, que normalmente está destinado a dramas 

de época e adaptações literárias (STEWARD, 2012). A primeira temporada foi exibida entre 

julho e agosto de 2010.  

A escolha por esse horário e dia de exibição pode ser justificada porque a série de Moffat e 

Gatiss reunia as características ‘ideais’ para o momento de transição (tardio) que vivenciava a 

rede pública de televisão britânica. Produzir Sherlock parecia a opção mais ‘correta’, pela 

segurança de um procedimento de adaptação, pelo gênero amplamente consumido 

mundialmente (crime fiction) e pelo carisma associado ao detetive britânico mais conhecido. A 

ampliação para noventa minutos e a posição na grade nas noites de domingo demonstram a 

crença do potencial da série de agradar à exigente audiência (STEWARD, 2012; PEARSON, 

2015), o que foi confirmado com a estreia de “A study in Pink”, que constituiu a recuperação 

da BBC, por exibir um programa imperdível nesse dia e horário, fato que não acontecia há 

muito tempo (STEWARD, 2012; LISTER, 2014; PEARSON, 2015).  Desde então, as noites de 

exibição de Sherlock se configuraram um evento nacional. A série se tornou tema das conversas 

no dia seguinte à exibição (LISTER, 2014; PEARSON, 2015). Com isso, a segunda e terceira 

temporadas foram transferidas para o mês de dezembro, consolidando-se um grande evento ao 

ocupar o espaço já consagrado pela audiência por outro produto do canal.  

Outra famosa e tradicional série da BBC, Doctor Who (1963; reboot em 2005-, BBC), tem os 

episódios de estreia em dezembro, e constituiu um tipo de programação especial de final de 

                                                 
338 A programação é uma das estratégias de desenvolver e posicionar programas na grade de programação, com o 
objetivo de atrair um maior número de espectadores (ou um segmento específico da audiência) e de manter a 
atenção desse público (CURTIN; SHATTUC, 2018). 
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ano. Ao transferir Sherlock para o mesmo mês de Doctor Who, a BBC posiciona a série do 

detetive ao mesmo patamar de programação especial, chegando a superar a antiga e tradicional 

Doctor Who em 2016, quando exibiu na televisão e nos cinemas o episódio “The abominable 

bride”.  

A CBS alocou Elementary para o horário de 22h das quintas-feiras, considerado o último dia 

para conquistar a atenção do público mais jovem antes do declínio absoluto aos finais de 

semana339 (PEARSON, 2015; CURTIN; SHATTUC, 2018). Na temporada de estreia, 

Elementary concorria com Scandal (2012-2018) da ABC e com Rock Center (2011-2013) da 

NBC340. Acreditamos que a CBS demandou que Elementary fosse tradicional, em nível de ser 

reconhecida como uma das séries investigativas do canal (marca da CBS), mas, ao mesmo 

tempo, diferente dos renomados produtos, competindo entre eles para alcançar uma parcela 

distinta (e maior) da audiência. Assim, Elementary tinha o desafio de ser tradicional (para suprir 

as expectativas desse público fiel) e distinta (para conquistar outros segmentos de audiências). 

Para tanto, os roteiristas precisavam trazer casos que fossem dignos de Holmes e um procedural 

que não fosse apenas uma variação dos diversos produtos investigativos do canal (Criminal 

Minds, NCIS e CSI).  

Ou seja, a CBS determinou que Elementary fosse procedural, mas distinta – talvez por isso o 

abandono das especificidades características dos atuais programas investigativos, advindos da 

era CSI, e a adoção de uma narrativa mais lenta com o foco no papel do detetive e não na 

materialização visual de seu método. De maneira análoga, a BBC determinou que Sherlock 

fosse um drama britânico original – talvez por isso a alteração de sessenta minutos para noventa, 

mais investimento na produção e a alteração da direção (de um diretor de série para um diretor 

de filmes). 

O formato regular e irregular de produção também incidia nas formas de consumo e 

determinação do status/posição dos programas para os canais. Elementary ocupou o espaço das 

noites de quinta por cinco anos, com período de hiato341 regular e característico de uma série 

                                                 
339 Gitlin (1985) comenta que a CBS mantém a fidelidade de nicho de público de homens +40 anos, e, desde então, 
vem tentando conquistar parcelas diferentes da audiência (PEARSON, 2015). 
340 Cancelada após a segunda temporada devido aos seus baixos índices de audiência. 
341 Hiato é um período em que não são exibidos novos episódios da série. Normalmente uma temporada de uma 
série aclamada começa no fall season (setembro), indo até maio, quando se inicia o período de hiato, o midseason, 
até setembro. Devido ao baixo nível de audiência de Elementary, a sexta e sétima temporadas foram deslocadas 
para o midseason (período de baixa), iniciado em abril, período em que são exibidas reprises das séries principais, 
testes de novas séries e séries que estão em declínio.  



259 
 

do primetime. Com um período de hiato dilatado, Sherlock possuía uma exibição mais irregular 

– a primeira temporada foi exibida em julho de 2010; a segunda, em dezembro-janeiro de 2012; 

e a terceira, em 2014. O esperado retorno em 2016 foi frustrado e a quarta temporada só foi 

exibida em 2017. O longo período de hiato de Sherlock colaborava na consolidação de um 

evento especial a cada começo de nova temporada. Em compensação, a regularidade de 

Elementary permitiu um vínculo de maior duração e proporção (devido ao maior número de 

episódios e de temporadas), trazendo mais de Sherlock Holmes, com maior tempo de exibição 

na televisão. 

Conforme mencionamos anteriormente, não foi exigido do espectador o conhecimento do 

cânone para a compreensão e fruição de Sherlock e Elementary. No entanto, a noção das 

referências e associações eleva o ato de apreciação, pois, evidentemente, existe uma grande 

expectativa em relação aos modos como os criadores vão se aproximar e adaptar elementos 

associados à dupla mundialmente conhecida, como os casos e personagens de Doyle342, o 

chapéu, o vício e toda a história da narrativa policial343.  

A ênfase dada ao papel do investigador (detetive) demanda uma estrutura narrativa esperada e 

reconhecida pelo público, além da presença de marcas reconhecíveis do mito holmesiano. As 

duas séries trouxeram em essência o Holmes de Doyle: a genialidade dedutiva, a personalidade 

arrogante e destoante da sociedade; já os dois Watsons carregam o essencial do personagem 

doyliano: integridade, fidelidade, humanidade e amizade.  

Sobre Holmes, Watson de Doyle comenta que ele é violinista, boxeur, espadachim, advogado 

e pratica auto envenenamento com cocaína, morfina e tabaco. Nas duas séries televisivas, o 

detetive é um exímio violinista. Além do boxe, no romance “Um estudo em vermelho” Watson 

comenta que Holmes é um perito em singlestick. Na série da BBC não há comentários explícitos 

                                                 
342 Um exemplo curioso do processo de apropriação do texto-fonte é a participação do cachorro Toby (de “O signo 
dos quatro”) nas duas séries televisivas. No episódio “The six Thatchers”, de Sherlock, o cachorro também é 
confundido pelo cheiro na cidade (igual ao texto de Doyle). Em Elementary, o personagem de Toby foi 
transformado no especialista “Nariz”, que auxilia em dois casos. No primeiro, ajuda a descobrir uma mistura de 
ácidos (utilizada para dissolver corpos) e no segundo é chamado para verificar alterações em maços de cigarro 
contrabandeados. 
343 Encontramos dois momentos nas duas séries em que são feitas referências à história da narrativa policial. Em 
Sherlock no episódio “The Lying detective”, Sherlock cita casos famosos de Agatha Christie (“Assassinato no 
Expresso do Oriente”) e de Poe (“Os crimes da rua Morgue”). Já Elementary faz uma referência mais sutil à origem 
do crime fiction, no episódio “A landmark story” (T1E21), trazendo em diálogos a questão da confissão dos presos 
em Newgate, referenciado o Newgate Calendar.  
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sobre as atividades físicas de Sherlock, porém, em algumas cenas de luta, vemos a postura de 

boxeador (Figura 156).  

 
Figura 156 – Boxe em Sherlock (T1E03) 

 

As duas modalidades aparecem nos episódios de Elementary – inclusive, Holmes insiste que 

Joan aprenda a técnica de singlestick. Em uma cena cômica e decorativa, temos Holmes e 

Mycroft protagonizando uma luta de singlestick no telhado da residência (Figura 157), em uma 

bela cena de pôr do sol.  

 
Figura 157 – Duelo ao pôr do sol em Elementary (T2E08) 

 

O uso de drogas era recriminado por Watson, que se preocupava com a saúde e o vício de 

Sherlock Holmes344. O detetive da série britânica começa aparentemente lidando com o vício 

de fumar, utilizando adesivos de nicotina. E o problema de “três cachimbos” (“A liga dos 

cabeças vermelhas”) se transforma em um problema de três adesivos de nicotina (“A study in 

pink”). Depois, descobre-se seu vício em outras drogas, resultando no estado deplorável no 

episódio “The lying detective” (T4E02). Em Elementary, Holmes luta contra o vício em drogas. 

Adotando a atitude do Watson canônico345, Elementary transformou o médico em 

acompanhante de sobriedade, para exercer a mesma função de impedir recaídas.  

                                                 
344 O uso de cocaína está explícito em “O signo dos quatro”, “As cinco sementes de laranja”, “A face amarela”, 
“O homem da boca torta” e “Escândalo na Boêmia”. 
345 “Fazia anos que eu tentava curá-lo pouco a pouco do vício da droga que outrora ameaçara interromper sua 
extraordinária carreira” (“O atleta desaparecido”, 2011, p. 354) 
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Além disso, as duas séries apresentaram elementos comuns a séries investigativas e textos de 

Doyle. Em algumas cenas, os personagens investigam os corpos e ambientes, fazendo 

referência à performance Holmes de Doyle nas investigações. Em Sherlock, palavras surgiam 

na tela indicando a fluência de seu pensamento. Em Elementary, as conclusões surgiam logo 

após a análise do corpo, algumas vezes usando planos ampliados dos detalhes relevantes. 

Outro exemplo replicado é a invasão de residências346. Justamente por não serem da polícia 

regular, Sherlock, John, Holmes e Joan invadem casas e cenas de crime, sendo em Elementary 

extremamente recorrente. O Holmes de Elementary ensina a Joan técnicas de abrir 

fechaduras347, talvez uma referência a um dos hobbies que aparecem no cânone348.  

A popularidade consistente desses personagens, que influenciaram a construção de um modelo 

de detetive tantas vezes adaptado (jogos, livros, HQ’s, filmes, séries), denota uma flexibilidade 

contínua, possibilitando diversas formas de apropriações (e transformações) de um mesmo 

caso, dos mesmos personagens, do mesmo método. E mesmo as duas séries, Sherlock e 

Elementary, que compartilharam a premissa de trazer para os dias atuais a dupla de detetives 

mais famosa do mundo, se tornaram produtos absolutamente distintos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
346 Alguns casos canônicos que Holmes e Watson invadiram imóveis: “O cliente ilustre”, “Charles Augustus 
Milverton”, “Os planos do Bruce Partington”. 
347 O detetive ensina Joan a escapar de algemas, burlar segurança e arrombar fechaduras.  
348 “Sabia que abrir cofres era um hobby especial dele” (“Charles Augustus Milverton”, 2010, p. 249). 
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"Quanto à sua pergunta original, devo dizer que ainda não cheguei a nenhuma conclusão em 

relação a este caso, mas estou convencido de que chegarei à solução. Seria prematuro dizer 

mais que isso." (Sherlock Holmes em “O último adeus de Sherlock Holmes”) 

 

Conclusão: O problema final 

Caso 1:  

O ano é 2017. Incerto sobre o futuro do seriado349, o roteirista e um dos criadores de Elementary, 

Rob Doherty, decide que a sexta temporada terá em seu último episódio uma conclusão para as 

aventuras de Joan Watson e Sherlock Holmes. Por toda a temporada sentimos e vivenciamos 

uma atmosfera de despedida, de idealização de um vilão específico para a temporada (que 

aparece no primeiro episódio dessa temporada) a conclusões e evoluções das histórias dos 

personagens secundários, como Bell tentando um cargo no U.S. MARSHAL. O possível último 

episódio foi exibido em setembro de 2018350. O grande detetive assumiu a culpa do assassinato 

do serial killer, para que Joan não enfrentasse as acusações de um crime que ela não cometeu. 

A decisão de Holmes acarreta a proibição de retornar aos EUA. O criador da série comentou a 

decisão de retornar o personagem à sua cidade de origem, como fechamento ideal e poético de 

um ciclo (GELMAN, 2008).  

A última cena do episódio traz Holmes em seu escritório na Baker Street lidando com um 

cliente. Podemos ver ao fundo (na janela da sala) elementos que remetem à nova atmosfera da 

cidade: agora estamos no clima londrino, conhecido por seus tons de cinza, que são enfatizados 

por uso de filtros em tons azulados frios (diferentemente da paleta de cores utilizada nas cenas 

de Nova Iorque). 

Holmes, impacientemente, escuta o arrogante cliente, enquanto se distrai com o barulho 

provocado pelo vizinho. O diálogo faz referência ao conto “Um nobre solteirão”. A surpresa da 

cena final é revelada quando vemos Joan morando no 221A.  

                                                 
349 A baixa audiência fez com que o canal mudasse o dia de exibição, de quinta-feira para domingo, na quinta 
temporada. E para segunda-feira na sexta temporada. 
350 A CBS encomendou mais uma temporada com treze episódios que foram exibidos em maio de 2019, nas 
quintas-feiras.  
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A música que acompanha a sequência é condizente com o clima de conclusão. Seguindo alguns 

movimentos de câmera do episódio piloto, vemos um plano geral da rua, os característicos 

ônibus vermelhos londrinos, o céu cinza, o chão molhado da recorrente chuva, e os dois amigos 

andando em direção a solucionar mais um caso: 

SH: A Scotland Yard nos chamou. Houve um homicídio. 
JW: Certo, deixe-me pegar meu casaco. 
SH: Você era uma parceira melhor em Nova Iorque. 
JW: Não somos parceiros, somos duas pessoas que se amam. 
SH: Sabe que eu só disse aquilo pois achei que não nos veríamos mais.  
SH: Ainda não tenho certeza sobre isso, sabe? Nós, aqui. 
JW: Sério? É engraçado, pois eu sinto que estamos exatamente onde precisávamos estar. 

 

A significante última cena da temporada parece, sim, uma típica conclusão de seriados, com os 

dois caminhando na Baker Street em direção a um novo caso, numa promessa de continuidade 

de companheirismo e aventuras. Rob Doherty pontuou que não viu melhor forma do que essa 

para terminar, pois todas as escolhas dos personagens determinaram esse final poético de 

retorno às origens (GELMAN, 2008). 

 
Caso 2: 
 
O ano é 2017 assistimos ao, possivelmente, último episódio da aclamada e premiada série 

Sherlock. A última cena mostra um vídeo gravado pela Mary Watson antes de sua morte. Seu 

monólogo revela também o posicionamento dos criadores em relação aos personagens e suas 

aventuras: a relevância da amizade, a paixão e o encantamento pelos personagens, e o desejo 

por novas histórias (adaptações), pois são personagens e histórias que permitem isso. 

MW: Quem vocês são, não importa. Tudo se trata da lenda. As histórias, as aventuras. Há 
um refúgio ao desesperado, para o não amado, o perseguido.  Há um apelo final ao tribunal 
para todos. Quando a vida fica muito estranha, muito impossível, muito ameaçadora, sempre 
há uma última esperança. Quando todos falham, há dois homens sentados discutindo num 
apartamento bagunçado. Como sempre estiveram lá, e sempre estarão. Os melhores homens 
e mais inteligentes que conheci. Meus garotos da Baker Street. Sherlock Holmes e Dr. 
Watson. 

 

Enquanto ouvimos a narração, são mostrados flashbacks das primeiras cenas dos personagens 

no primeiro episódio, seguindo para cenas de novos casos, que remetem ao cânone e ao mito 

holmesiano, como o nome do prédio “Basil Rathbone”, do qual os personagens correm antes 

de explodir. 
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Decidir a maneira de concluir um trabalho de anos de investigação me parece semelhante à 

tentativa de concluir séries de longa duração. O apego aos produtos analisados, aos teóricos, 

aos anos dedicados, e, em especial, ao cânone/adaptações de Sherlock Holmes torna difícil a 

despedida. Resolvemos, nesta conclusão, com ar de despedida, repensar o percurso da pesquisa.  

Nosso ponto de partida foi o de verificar como os mesmos personagens e a mesma premissa 

(de modernização) possibilitaram dois produtos tão distintos, tentando compreender a 

flexibilidade do personagem e de suas histórias, compreender como dois modelos de produção 

influenciam e determinam a composição dos produtos. Dois produtos que respondem também 

a expectativas de um público exigente (de fãs), que almejavam ver os modos de aproximação e 

apropriação das histórias canônicas e do mito holmesiano.  

Diferente do que fizemos anteriormente (VALLE, 2014), neste trabalho não priorizamos 

somente o produto, também olhamos para as instâncias que delimitam as decisões dos criadores. 

Em específico, acreditamos que nossa proposta metodológica pode auxiliar investigações e 

trabalhos que analisem produtos que se relacionam com textos-fontes amplamente conhecidos, 

e que se associam a convenções e tradições.  

Embora nosso objeto fosse adaptação de Sherlock Holmes em uma série norte-americana e em 

uma série britânica, nosso percurso investigativo permite que outros produtos, seriais ou não, 

sejam considerados. As escolhas metodológicas adotadas nesta tese podem ajudar a indicar 

caminhos para estudar produtos que se vinculam a fortes tradições, a produtos frutos de 

apropriações de outros textos, a produtos realizados por contextos produtivos particulares, bem 

como, estudar adaptação de uma obra seriada em outro produto também seriado. 

Nosso percurso de investigação foi conduzido pelo eixo de discussões e análises em 

tradição/fórmula, modos de produção e estilo. Nestas páginas tentamos compreender como os 

produtos culturais, que estão vinculados a uma estrutura formulaica e a uma tradição literária 

de histórias de detetive, respondem a pressões e demandas das instituições (canais de exibição), 

além do fato de que o personagem-detetive é amplamente conhecido – portanto, existe toda 

uma rede de expectativas em relação às formas de possibilidades de apropriação. 

No primeiro capítulo lidamos com três conceitos basilares para essa investigação: tradição, 

fórmula e adaptação. O cerne do capítulo estava em compreender o modo como os elementos 

(tradicionais, convencionais) aparecem nas obras. Com Gombrich (1990), concordamos que é 

dentro dos limites das tradições que o impulso de experimentar as possibilidades de soluções 
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pode produzir novidade e originalidade. Com Cawelti (2004) anuímos que estudar produtos que 

se vinculam a uma fórmula popular, como a fórmula das histórias de detetive, nos permite 

verificar a articulação de aspectos criativos do autor, lidando com convenções e uma estrutura 

delimitadora. É importante considerar o contexto cultural específico onde essa fórmula foi 

apropriada, pois cada transposição pode trazer singularidades culturais no modo como foi 

utilizada. Terminamos o capítulo um compreendendo a relevância das tradições e convenções 

no processo de adaptação de uma obra canônica.  

Os capítulos dois e três foram dedicados ao grande detetive, na tradição das narrativas 

detetivescas e na compreensão de quem é Sherlock Holmes. Naquele momento acreditávamos 

ser necessário nos aprofundar nas origens das histórias de detetive para então compreender 

como Sherlock Holmes, e não Auguste Dupin, se tornou o protótipo de detetive ideal.  

Começamos o capítulo três apresentando as primeiras adaptações do texto de Doyle, as 

ilustrações na Strand Magazine.  Discutimos, brevemente, um ponto importante da apropriação 

de textos, o copyright, que não apenas determina se a obra pode ser utilizada, mas também pode 

impor regras e diretrizes para conceder a permissão (HEWETT, 2015). Pôde-se observar os 

modos como os limites impostos pelos filhos de Doyle foram traduzidos em séries da BBC dos 

anos 1950 e 1960, além do tratamento diferente quando se tratava de adaptações fora do 

território britânico. As diferenças de exigências para conceder a permissão para utilizar a obra 

de Doyle são sentidas e percebidas na maior liberdade dos produtos norte-americanos e maior 

fidelidade ao texto-fonte nos produtos britânicos.  

No capítulo quatro discutimos como o estilo se configura uma ferramenta de análise. 

Compreendemos que o estilo é decorrente de escolhas realizadas por produtores, que são 

determinados pela história, limitados pelas demandas do canal, dependendo das tecnologias 

disponíveis, lidando com questões econômicas, números de audiência e expectativas do 

público.  

Tendo em mente a necessidade de analisar os modos de produção, no capítulo cinco tentamos 

inferir, por meio do mapeamento das trajetórias dos canais, o que pode ter contribuído nas 

especificidades características de cada série. Compreendemos que o estilo de cada série é 

devido às escolhas dos produtores/criadores, que respondem, entre outros elementos, às 

possibilidades técnicas no processo de transposição de um meio a outro, às limitações 

orçamentárias e às demandas dos canais. 
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Seguimos traçando o percurso da BBC como emissora de televisão pública, que devido ao seu 

modelo de captação financeira (license fee, paga com os impostos) precisa responder a 

regulamentações específicas e limitadoras. As transformações iniciadas com o advento de 

novos aparatos tecnológicos, como transmissão por satélite e cabo, incidiram na definição da 

regulamentação (que culminou em um processo de desregulamentação) e na postura e 

exigências sobre os produtos e programação. Neste contexto, exige-se que 25% da programação 

seja proveniente de produtoras independentes, amplia-se a concorrência, muda a forma de 

produzir e congela por sete anos o valor da license fee. Todas as transformações incidem na 

maneira de produzir o conteúdo, no nível da narrativa e no nível visual. Um dos exemplos 

comentados no capítulo, e que era o mais relevante para nossa pesquisa, foi o caso do episódio 

piloto de Sherlock, de sessenta minutos modificado em noventa minutos a pedido da BBC. As 

alterações feitas no episódio piloto para transformá-lo em um episódio de maior duração 

revelam estratégias que tentam tornar o produto mais próximo do que é esperado de um seriado 

investigativo. Na nova versão, tem-se maior ênfase ao caso do dia (apresentação, processo 

investigativo, solução/salvar vítimas), alterando a construção da personalidade do detetive (e 

da polícia oficial), elementos absolutamente diferentes na primeira versão. 

Continuando, seguimos para a trajetória da CBS. Diferentemente do modelo britânico, o 

sistema norte-americano se baseia na venda de espaços publicitários como captação financeira 

para produção, manutenção e lucro. Com maior audiência, há mais anunciantes e, 

consequentemente, mais lucro. O segmento mais relevante é o de entretenimento, que, como 

apostava seu fundador, foi o que mais trouxe rendimentos para a CBS. Bem antes de a BBC 

enfrentar as mudanças tecnológicas – que começaram para os britânicos nos anos 1990 e se 

intensificaram nos anos 2000 –, os canais norte-americanos lidaram com as transformações a 

partir de 1970. Nas fases críticas e de transição, procura-se a melhor alternativa para continuar 

alimentando a grade de programação sem perder audiência, encontrando nos produtos seriais, 

e em especial nos do gênero policial, a opção mais segura para experimentações. Para Nichols-

Pethick (2012), as experimentações do gênero policial a partir de 1980 ilustram exatamente as 

mudanças e reorganização da indústria televisiva, com o advento do satélite, cabo e VCR 

(Video Cassette Recorder), que alteraram as práticas de produção, distribuição e consumo dos 

produtos. 

Nesse capítulo foi possível compreender que, apesar de os sistemas norte-americano e britânico 

se posicionarem como opostos, eles compartilham semelhanças. Também percebemos que o 

estilo dos produtos televisivos é construído e alterado de acordo com os aparatos tecnológicos, 
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concorrência acirrada (que promove a busca por diferenciação), questões orçamentárias, 

diretrizes dos canais e escolhas pessoais dos criadores/produtores. 

No capítulo seis realizamos a análise dos episódios das duas séries; as seis temporadas de 

Elementary e as quatro temporadas de Sherlock. Começamos a análise pelo episódio piloto, 

verificando as etapas de apresentação e aceitação do caso, investigação e elucidação, advindas 

da tradição literária.  Queríamos verificar as estratégias narrativas e audiovisuais associadas ao 

cânone/imaginário de Holmes e a convenções de seriados investigativos. 

A estrutura dos episódios advém da ênfase dada ao detetive, assim como da demanda em relação 

a referências e marcas características associadas aos personagens de Doyle. Pôde-se confirmar 

que Sherlock e Elementary apresentaram a ‘essência’ dos personagens doylianos: de Holmes, a 

genialidade, a personalidade destoante do padrão socialmente aceito, habilidades de observação 

e dedução; e de Watson, a integridade, fidelidade, humanidade e amizade. 

O estilo está vinculado à narrativa, e no processo de decupagem de cenas pôde-se perceber 

(inferir) as intenções dos criadores na forma como as cenas foram construídas, por meio da 

análise de técnicas de se contar uma história. Ao analisar a narrativa (roteiro), movimento de 

câmera, edição e montagem, enquadramento, composição, efeitos, música, caracterização de 

personagens e iluminação, tentamos compreender como a construção das cenas promoveram o 

ritmo e a singularidade da obra. 

Seja transmutando o método com efeitos especiais na tela ou transformando o grande detetive 

em um mentor, os dois canais foram bem felizes com as produções de Moffat/Gatiss e Rob 

Doherty. De maneira geral, as transformações poderiam indicar que as duas séries divergem (e 

muito) do cânone de Doyle (PORTER, 2014). Contudo, ao verificar as nuanças, construções 

dos personagens e construção das narrativas dos episódios, percebemos que as duas séries estão 

bastante próximas à ideia de Sherlock Holmes e John Watson.  

Para Rob Doherty, Holmes é fonte de inspiração de muitos produtos de investigação 

(ROBERTS, 2012; BERNSTEIN, 2013) – ideia defendida pelo roteirista ao construir seu 

Sherlock Holmes como um mentor-professor. Na série, Holmes incentivou Gregson e Bell, 

melhorando-os em suas profissões oficiais, enxergou em Watson o potencial dela para 

investigação e se empenhou em treiná-la, tornando a companheira uma detetive eficiente que, 

em alguns pontos, era melhor que o próprio Holmes. É justamente nesse ponto que Elementary 

se sobressai a Sherlock, com a criação de um Holmes com mais falhas e empatia, e uma Watson 
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mais eficiente, competente e completiva, além de personagens mais ‘originais’, como Srta. 

Hudson e os Irregulares.  

Na série da BBC, Moffat e Gatiss celebraram a amizade entre os dois jovens rapazes ingleses, 

no percurso de construção de um herói, enquanto viviam aventuras e perigos. As referências ao 

cânone eram divertidas e não reverenciais, propondo uma transformação ao modernizar o 

personagem e suas aventuras. Sherlock e John são ao mesmo tempo bastante reconhecíveis e 

bastante diferentes dos personagens de Doyle.  

Nesta pesquisa também ampliamos o estudo de produtos do crime fiction, buscando na origem 

do gênero e em seu principal personagem, Sherlock Holmes, características e convenções que 

perduram até hoje em produtos diversos. Estudar crime fiction é lidar com um gênero popular 

e amplamente difundido, refletindo a importância e notoriedade do gênero, seja na literatura ou 

no audiovisual, com isso podemos verificar a articulação de aspectos criativos em produtos que 

seguem uma estrutura de padrões e convenções. Discutir Sherlock Holmes é tratar do 

personagem mais conhecido e mais adaptado do mundo, é tentar desvendar as razões da 

constante relevância do personagem e de suas aventuras. Em específico, foi essencial 

reconhecer as distintas apropriações que ora se aproximam, ora se afastam dos textos canônicos. 

Este é o nosso ponto de chegada: a flexibilidade dos personagens. Cada nova geração molda a 

ideia de quem é Sherlock Holmes, num processo de memória cultural que agrega as novas 

adaptações e as obras de Doyle. Concordamos que as adaptações e apropriações futuras devem 

ser autênticas em relação a seus predecessores (JOYCE, 2017), entretanto devem trazer 

elementos que se tornaram icônicos, seja em forma de referência, seja em forma de homenagem. 

Nesse sentido, criam-se versões próprias de Sherlock Holmes, sendo ao mesmo tempo 

totalmente reconhecíveis e completamente diferentes: Sherlock Holmes foi um detetive 

tecnológico (Sherlock, 2010-2017), mentor (Elementary, 2012-2019), caçador de monstros 

(Sherlock Holmes, 2010, The Asylum), quase super-herói (Sherlock Holmes, 2009; A Game of 

Shadows, 2011, Warner Bros.), gnomo de jardim (Sherlock Gnomes, 2018, Paramount 

Pictures), ajudante de Batman (Batman: The Brave and the Bold – Trials of the Demon!, 2009, 

DC Comics; Warner Bros.), Sherlock Doo e fantasma em episódios de Scooby Doo (Sherlock 

Doo, 1984; The Night Ghoul of Wonderworld, 1979, Hanna-Barbera) e hardboiled, enfrentando 

nazistas (Sherlock Holmes and the Secret Weapon, 1942, Universal Pictures). Totalmente 

flexível e sempre reconhecível.  
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Apêndice A – Lista de contos canônicos 
 
 

As Aventuras de Sherlock Holmes (1891-
1892) 

Escândalo na Boêmia 
A Liga dos Cabeças Vermelhas 
Um caso de identidade 
O mistério do vale Boscombe 
As cinco sementes de laranja 
O homem da boca torta 
O Carbúnculo Azul 
A banda malhada 
O polegar do engenheiro 
O nobre solteirão 
O diadema de Berilos 
As Faias Acobreadas 

 

As Memórias de Sherlock Holmes (1892-1893) 
Silver Blaze 
A caixa de papelão 
A face amarela 
O corretor 
A tragédia do Gloria Scott 
O Ritual Musgrave 
Os fidalgos de Reigate 
O corcunda 
O paciente residente 
O intérprete grego 
O tratado naval 
O problema final 

 

A Volta de Sherlock Holmes (1903-1904) 
A casa vazia 
O construtor de Norwood 
Os dançarinos 
O ciclista solitário 
A Escola do Priorado 
Black Peter 
Charles Augustus Milverton 
Os seis Napoleões 
Os três estudantes 
O pincenê de ouro 
O atleta desaparecido 
A Granja da Abadia 
A segunda mancha 

 

O Último Adeus de Sherlock Holmes (1908-
1917) 

Vila Glicínia 
O círculo vermelho 
Os planos do Bruce Partington 
O detetive moribundo 
O desaparecimento de Lady Frances Carfax 
O pé do diabo 
Seu último adeus 

 

Histórias de Sherlock Holmes (1921-1927) 
O cliente ilustre 
O rosto lívido 
A pedra Mazarin 
As Três Empenas 
O vampiro de Sussex 
Os três Garrideb 
A ponte Thor 
O homem que andava de quatro 
A juba de leão 
A inquilina do rosto coberto 
O velho solar de Shoscombe 
Mr. Josias Amberley 
 

 

 


