


or trás de um dos bordões mais 
famosos do mundo - "Elemen
tar, meu caro Watson" - jaz 

uma das mais prolíficas tradições de 
raciocínio que o Ocidente já desen
volveu. O método dedutivo nasceu 
da observação humana mais remota, 
encorpou sua musculatura na retóri
ca antiga, continua a fazer a cabeça 
da filosofia da linguagem, mas aca
bou ganhando um padrão narrativo 
definitivo, e até um rosto, quando o 
escritor inglês Arthur Conan Doyle 
(1859-1930) popularizou as histórias 
de Sherlock Holmes. 

O estilo dedutivo personifica
do por Sherlock está mais vivo do 
que nunca na cultura atual. Oitenta 
anos depois da morte de seu criador, 
seus herdeiros autorizaram a edição 
de um novo romance protagonizado 

por Sherlock, a ser escrito pelo bri
tânico Anthony Horowitz, autor de 
livros infantis muito querido pelos 
ingleses. Acabam de ser anunciadas, 
por sua vez, as filmagens das novas 
aventuras sherloquianas vividas de 
forma frenética por Robert Downey 
Jr., e a produção da segunda tempo
rada da série Sherlock, da BBC, com 
a curiosa proposta de ambientar o 
personagem nos dias de hoje. 

Protagonista de ao menos quatro 
romances e cinco livros de contos, o 
personagem de Conan Doyle moti
va uma série de versões e imitações 
(há até um Sherlock à brasileira, 
idealizado por Jô Soares no best-sel-
ler O Xangô de Baker Street), e ins
tiga o imaginário ávido pelos prodí
gios da mente humana aplicados a 
enigmas os mais diversos. 

Por isso, a influência sherloquia-
na ultrapassa as homenagens diretas 
e invade áreas tão distintas como a 
filosofia e a teoria da arte. E explica, 
de quebra, mesmo o sucesso de pro
duções da indústria cultural, de sé
ries televisivas como House e Monk 
(ambas exibidas no Brasil pelo canal 
pago Universal) à literatura arrasa-
quarteirão de Código da Vinci. 

Sucesso de públ ico 

Foi baseado na certeza do fascí
nio que o público tem por esse gê
nero dedutivo que as novas versões 
audiovisuais de Sherlock serão lan
çadas no segundo semestre, cada 
uma com atrativos próprios. Nos 
cinemas, por exemplo, o ambien
te tradicional do detetive do sécu
lo 19 ganhou ares de molecagem 



nas mãos do diretor Guy Ritchie e 
um desempenho visceral de Dow-
ney Jr., que lembra demais o de um 
Indiana Jones vitoriano: entre uma 
dedução e outra, seu Sherlock des
penca de telhados e escapa de explo
sões, no melhor estilo hollywoodia-
no. A produção do segundo filme, 
prenúncio de uma série cinemato
gráfica, promete transformar o he
rói de Conan Doyle numa franquia 
hollywoodiana, um negócio próprio 
dentro do universo que gravita em 
torno do detetive. 

Já o seriado da BBC imagina o 
que aconteceria se o detetive fleu-
mático vivesse na Inglaterra atual: o 
herói mantém um blog, tem sexua
lidade ambígua, e por economia di
vide um apê com Watson, que por 
sua vez integrou as forças que caça-

Doyle (direita) é apresentado ao rád io 
em Atlantic City, EUA (1922): antenado às 

novas formas de c o m u n i c a ç ã o 

ram Bin Laden na guerra do Afega
nistão. Na série, o Sherlock inter
pretado por Benedict Cumberbatch 
extrai deduções desconcertantes de 
ranhuras de celulares, controles re
motos e para-brisas de carros espor
tivos. A própria linguagem da série 
concilia modernidade e tradição 
narrativa: o roteiro assinado por 
Steve Moffat e Mark Gattis op
ta, por exemplo, por dar corpo ao 
pensamento frenético do detetive 
por meio de caracteres e hipertex
tos, que pululam na tela a cada ca
so, em vez de se recorrer aos relatos 
verbais do personagem depois de o 
crime ter sido solucionado. 



Mais do que um personagem 
que ressurge sob diferentes roupa
gens e caracterizações ao longo dos 
tempos, há uma questão de fundo 
que pode ajudar a deslindar o fas
cínio do detetive criado por Co-
nan Doyle. Principalmente, de seu 
método dedutivo peculiar, capaz de 
tirar inúmeras conclusões da sim
ples observação de uma orelha ou 
do formato de uma mancha no as
soalho. Afinal, que tipo de raciocí
nio encerra o método consagrado 
por essas histórias? O que o estilo 
de narrar de Doyle nos diz sobre a 
maneira de pensar ocidental e so
bre as formas de organizar discur
sos, narrativos ou não? 

O painel montado nestas páginas 
pode dar pistas para uma resposta. 
(Colaborou Luiz Costa Pereira Jr.) 





desde programas de canais como Disco-
very Channel (é o caso do atual Detetives 
Médicos) a séries médicas 
como House, de descarada 
inspiração sherloquiana. 

Em House, o herói-títu-
lo conduz sua 7a temporada 
sem conseguir mais encon
trar um desfecho à altura 
para a história do médico 
especialista em diagnós
ticos. Mal-humorado e vi
ciado em analgésicos, o 
protagonista interpretado 
por Hugh Laurie é capaz de 
descobrir a origem de ma
les e doenças (nem sempre 
tão misteriosas assim, dizem os clínicos da 
vida real), por meio de observações corri
queiras e insights. Suas sacadas ocorrem 
sempre quando menos se espera, a partir 
de uma ideia correlata ou improvável, como 
café derrubado numa calça ou uma livre 
associação feita pelo paciente. 



Espírito de época 

Precursor do gênero policial, Edgar Allan Poe criou obras 
que serviram de inspiração para heróis detetives como Sherlock 

Personagens como Sherlock Holmes não eram propriamente uma novidade 
literária à época em que foi criado. O escritor Conan Doyle sabia, por exemplo, 
ser devedor do norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849) - cuja obra é 
conhecida pelo engenho narrativo aliado a temas fantásticos. 

0 personagem Auguste Dupin, de Poe, brilhou em contos escritos na década de 
1840, como "A carta roubada", "Crimes da rua Morgue" e "O mistério de Marie 
Roget". "O magistral detetive de Poe, M. Dupin, havia sido um de meus heróis desde 
a infância", escreveu Conan Doyle em suas Memórias e Aventuras (1924). 

Dupin, um detetive free-lancer, também tinha seu comparsa, que funcionava 
nos relatos como o Watson de Sherlock: um fator de identificação entre o leitor 
e o coadjuvante ante o raciocínio prodigioso do detetive. 

Não se trata propriamente de coincidência ou mero decalque, mas de 
um provável "espírito de época" que marcou parte do século 19. Para o 
historiador Carlo Ginzburg, em Mitos, Emblemas e Sinais, entre 1870 e 1880 
foi se firmando nas ciências humanas "um paradigma indiciário baseado 
justamente na semiót ica". 

Começava, assim, a engrossar o caldo cultural que daria os contornos do 
detetive mais conhecido do planeta. 

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 67, p. 38-44, maio 2011. 




