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O Jogo das Sombras de Sherlock Holmes 

 
1. RESUMO 

Nesse trabalho, iremos conhecer a vida e obra de Sir Arthur Conan Doyle, que teve como ponto mais 

importante as histórias de seu maior personagem, Sherlock Holmes. Apresentaremos um estudo a 

fim de conhecermos mais esse autor tão importante na literatura policial e analisaremos o fato de 

dois de seus contos terem sido adaptados para uma produção cinematográfica, apresentando as 

diferenças e semelhanças entre a obra original e a adaptação.  

2. INTRODUÇÃO 
Que Sherlock Holmes é um dos personagens mais conhecidos da literatura mundial, disso não há 

dúvidas. Poucas pessoas desconhecem o mestre da dedução — como é chamado pelos leitores —, 

porém, ainda restam questões em aberto. 

Holmes foi, e sempre será, a obra-prima de Doyle, mais conhecida até do que o próprio autor. 

Porém, nesse trabalho, estudaremos os dois, criador e criatura a fim de conhecermos melhor esse 

personagem e esse autor tão importantes para o romance policial. 

O sucesso do detetive não ficou só nos livros e, ao longo do tempo, houve várias adaptações para o 

cinema, como por exemplo, O Cão dos Baskerville. Além disso, alguns contos também serviram de 

inspiração para filmes e, mais atualmente, séries de TV. 

3. OBJETIVOS 
O objetivo desse trabalho é fazer uma comparação com as diferenças e semelhanças da adaptação 

dos contos “O Problema Final” e “A Casa Vazia” para o filme Sherlock Holmes – O Jogo de Sombras 

(2011). 

4. METODOLOGIA  
Esse trabalho se desenvolverá através da análise bibliográfica visando o conhecimento dos assuntos 

abordados através de livros, artigos e filme.  

5. DESENVOLVIMENTO 
No primeiro capítulo será apresentada a biografia do autor de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan 

Doyle, tendo como base sua autobiografia denominada “Memórias e Aventuras”. Também serão 

utilizados outros livros como referência, entre eles “A Nova Revelação” — livro Espírita com uma 

biografia do autor por Indalício H. Mendes — e “A História do Espiritismo” — livro de Doyle 

prefaciado pelo Professor José Herculano Pires. 
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No segundo capítulo, falaremos sobre a obra de Sir Arthur Conan Doyle como um todo, destacando 

as aventuras do autor em outros gêneros literários como ficção científica e contos de horror, além de 

sua maior criação, Sherlock Holmes, com histórias marcantes do personagem, aceitação do público e 

museu do Sherlock Holmes na Baker Street 221B.  

O último capítulo será voltado para a análise da adaptação dos contos “O Problema Final” e “A Casa 

Vazia” para o filme Sherlock Holmes – O Jogo das Sombras, estrelado por Robert Downey Jr. e tendo 

Jude Law como Watson. Nesse capítulo serão descritas semelhanças e diferenças entre os contos e o 

filme. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Os resultados obtidos até o presente momento da pesquisa mostram características da escrita de 

Arthur Conan Doyle, assim como detalhes de todas as fases da sua vida descritos em sua 

autobiografia e em outros livros em que foram encontrados seus traços biográficos. Todas as leituras 

nos mostram um Doyle sonhador e extremamente aplicado em tudo o que fez durante a sua vida, 

seja enquanto estudava, depois de formado, escrevendo Sherlock Holmes ou sobre Espiritismo já nos 

trinta anos finais de sua vida. 
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