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Entre o Passado e o Presente: De Conan Doyle a Sherlock 

 

1. RESUMO 

O presente estudo, ainda em andamento, visa apresentar uma comparação entre o conto A 

Study in Scarlet (1887), de Sir Conan Doyle e sua adaptação para a série televisiva da BBC, 

Sherlock ,  A Study in Pink (2010), dirigido por Paul McGuigan, por meio de teorias que 

permeiam a unidade de efeito, o dialogismo, a intertextualidade, a personagem e as 

adaptações cinematográficas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Arthur Conan Doyle, ícone da literatura policial, é popular por seus trabalhos publicados a 

partir das personagens Sherlock Holmes e John Watson.   

Influenciado pelos romances psicológicos e policiais de Edgar Allan Poe, tratou de temas 

diversos em seus contos, incluindo a vingança e a busca por justiça e seus protagonistas, 

Sherlock e Watson, figuram em 56 contos e quatro romances.  

Devido à popularidade de Doyle, através das décadas seguintes foram feitas diversas 

adaptações e releituras de seus textos, desde grandes produções hollywoodianas a projetos 

de pequena escala com baixo orçamento.  

Entre todas as releituras desenvolvidas encontra-se a adaptação britânica intitulada 

Sherlock, série britânica que adapta diversos contos literários de Sir Arthur, transpondo 

temporalmente diversas personagens para uma Londres contemporânea, com todas as 

suas possibilidades tecnológicas. O conto A Study in Scarlet (1887) foi o escolhido para 

análise neste trabalho, através de metodologias comparativas e dialogais com o episódio da 

primeira temporada da série da BBC, A Study in Pink (2010), visando também trazer à tona, 

pela ótica da intertextualidade, outras possibilidades de leitura.  

 

3. OBJETIVOS 

Essa pesquisa busca um estudo comparativo não somente das personagens no conto 

escolhido, A Study in Scarlet (1887), mas também sua releitura pela série televisiva Sherlock 

(2010), com o episódio A Study in Pink a partir da noção de “unidade de efeito”, como o 

processo da escolha de um tema e o seu desenvolvimento, que pressupõe surpreender o 

leitor e garantir sua atenção ao longo da leitura. Além de:  

1. Exemplificar, através de argumentos comparativos, a intertextualidade presente nas 

duas obras, avaliando o desenvolvimento das personagens em ambas as vertentes, 

canônica e televisiva; 

2. Relacionar as unidades de efeito na compreensão e recepção dos leitores, no caso 

do conto, e dos telespectadores, no caso da televisão. 

4. METODOLOGIA 



 

O conto A Study in Scarlet (1887), de Arthur Conan Doyle, foi o escolhido para análise neste 

trabalho, pelo viés da Literatura Comparada e de teorias que que remontam ao universo da 

adaptação cinematográfica e, consequentemente, da releitura de obras literárias por outras 

mídias. Terá como base de comparação o episódio da primeira temporada da série da BBC, 

A Study in Pink (2010), dirigido por Paul McGuigan.  

De maneira geral, é possível tratar de intertextualidade quando consideramos a ocorrência 

de mais de uma voz em um texto, no momento em que um texto é incorporado a outro. No 

que tange ao, dialogismo, este pode ser entendido como uma categoria teórica criada por 

Bakhtin, como fundação de seu eixo investigativo, servindo como alternativa para a 

compreensão do discurso literário, como um discurso dentro de outro discurso, de maneira 

representativa.  

De acordo com a premissa básica de que todo discurso é dialógico, ou seja, responde a 

outro discurso existente, em todo enunciado, é possível ouvir, ao menos, duas vozes.  

Tais vozes podem ser percebidas tanto na narrativa de Doyle, tomada por si mesma, quanto 

por sua releitura pela série televisiva. No caso do conto, o autor se apropria de vozes que 

ecoam características de seu tempo, influências literárias advindas de outros escritores, seu 

conhecimento de vida e suas perspectivas sobre o mundo. 

Ao observar a montagem dessas vozes dentro da narrativa, Moisés define o conto de forma 

sintetizada: “[...] o núcleo do conto é representado por uma situação dramaticamente 

carregada; tudo o mais à volta funciona como satélite, elemento de contraste, sem força 

dramática” (1997, p. 49). 

A personagem, de acordo com a definição do Dicionário de Termos Literários (1997), é[...] 

no interior da prosa literária (conto, novela e romance) e do teatro, os seres fictícios 

construídos à imagem e semelhança dos seres humanos[...] (p. 396). E, partindo dessa 

definição, de extrema importância para o desenvolvimento das obras literárias, figurando 

pontualmente no decorrer deste projeto.  

A partir disso, é interessante retomar a proposta maior deste projeto, ou seja: partindo da 

narrativa literária de Doyle e, mais especificamente, de suas personagens e seu 

comportamento ao longo dos contos publicados pelo autor, traçar um estudo comparativo 

não somente das personagens no conto escolhido, A Study in Scarlet (1887), mas também 

sua releitura pela série televisiva Sherlock (2010), com o episódio A Study in Pink.  Serão 

utilizadas teorias como as questões intertextuais e de adaptação ou releituras para o 

cinema/televisão. 

Neste meio, citamos, por exemplo, a ideia de que quando há um confronto entre uma obra 

literária e outra, cinematográfica, apresentam-se duas linguagens que se tornam 

complementares quando ocorre um processo de adaptação, definida como uma forma de 

tradução sintetizada do romance, através da palavra e da imagem, pois, segundo Xavier 



(apud PELLEGRINI et al., 2003, p.64): “Quem narra escolhe o momento em que uma 

informação é dada e por que meio de canal isso é feito.” 

Assim, podemos entender que uma adaptação traz, em si, a ideia central do hipotexto, mas 

que pode, de diversas formas, alterá-la para atingir os mais diversos objetivos pretendidos. 

E é justamente com base na tentativa de entender e analisar tais objetivos que se centra a 

temática deste projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No decorrer dos últimos meses foram realizadas literaturas iniciais entre elas A Criação 

Literária, de Massaud Moisés; A Renovação do Conto, de Maria de Lourdes Patrini e 

Literatura Comparada, de Sanda Nitrini, para a partir de então ser possível reformular as 

primeiras vertentes teóricas propostas no projeto inicial de pesquisa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Já obtivemos a definição do que é o conto enquanto gênero literário, sua estrutura e partes 

constituintes:  narrativa breve, em prosa, determinantemente caracterizada por ser menor 

que o romance e, por isso, tem suas próprias implicações estruturais, tais como: a presença 

de poucos personagens, análises mais superficiais e o clímax que ocorre no final da 

narração.  

O desenvolvimento deste trabalho também será baseado no estudo sistemático de Carl H. 

Grabo. Segundo o qual, os contos organizam-se em cinco grupos: Histórias de ação; 

Histórias de personagens; Histórias de cenário ou atmosfera; Histórias de ideia e Histórias 

de efeitos emocionais (1913, s/p). 
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