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Resumo 

 

Diante da singularidade de cada pessoa, o personagem Sherlock Holmes, juntamente 

com seu ajudante e amigo John Watson, desvenda até segredos mais ocultos. Seguindo 

esse raciocínio, nos propomos a observar como o detetive e o médico inferem 

acontecimentos passados, presentes e futuros com base apenas em gestos, utensílios e 

peculiaridades. Pensando nisso, foram selecionados quatro episódios da série Sherlock 

(BBC, 2010), articulando deduções do detetive com uma das tricotomias da Semiótica 

criadas por Charles Sanders Peirce: ícone, índice e símbolo. A partir de conexões entre o 

referencial teórico e objeto eleito, sugerimos que Sherlock Holmes pode ser 

compreendido como um semioticista, posto que se apresenta como um exímio leitor de 

signos, quaisquer que sejam. 
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1. Introdução 

 

Neste artigo, nos propomos a investigar a série Sherlock, produzida pela BBC e 

veiculada no Brasil por meio de canais como Netflix e TV Brasil. A hipótese levantada 

é a de que os investigadores da série desenvolvem um raciocínio que poderíamos 

chamar de semiótico em suas deduções, já que realizam a leitura de diversos elementos 

textuais – ou não – para solucionar casos de crimes. Para tanto, iremos recuperar 

conceitos da semiótica peirceana e analisar como eles podem se relacionar com os 

métodos dedutivos empregados pelos personagens Sherlock Holmes e John Watson na 

série. 

                                                 
1Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom Junior – XIII 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências e 

Comunicação 
2Estudante de Graduação do Curso de Jornalismo do ICSA – UFOP, e-mail: fannyelen92@gmail.com 
3Estudante de Graduação do Curso de Jornalismo do ICSA – UFOP, e-mail: yasminlwinter@gmail.com 
4Estudante de Graduação do Curso de Jornalismo do ICSA – UFOP, e-mail: yas.gbf@gmail.com 
5Orientador do trabalho. Professor do Curso de Jornalismo do ICSA – UFOP, e-mail: caiquepin@gmail.com 
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Baseados nos estudos de Lúcia Santaella (1985), Júlio Pinto (1995), Martine 

Joly (2005) e Umberto Eco (2014), recuperamos e apresentamos os conceitos de ícone, 

índice e símbolo, que os autores desenvolvem a partir da leitura de Charles Sanders 

Peirce. Tais conceitos subsidiarão a análise que buscamos desenvolver na sequência. 

Como objeto empírico, escolhemos um episódio presente em cada temporada 

veiculada até a submissão do presente artigo, totalizando quatro da série. Deles, foram 

selecionadas cenas que consideramos representativas de todo o método analítico 

empregado pelos personagens. Além disso, os episódios eleitos nos pareceram ricos em 

passagens que nos permitam testar nossa hipótese. 

Por fim, a partir das definições conceituais e da análise de cenas em Sherlock, 

argumentaremos, com Jorge Coli (2010), que os personagens da série podem ser 

compreendidos como exímios semioticistas. De acordo com as definições apresentadas 

e estudadas, caracterizamos os diversos signos presentes na série como um dos termos 

da tricotomia ou, simultaneamente, os três, já que um signo pode ter várias 

interpretações dependendo de quem o observa. Argumentamos, por fim, que Sherlock 

Holmes pode ser considerado como um semioticista por excelência. 

 

2. Holmes e Watson Através de Tempos e Mídias 

 

Nascido no interior da trama “Um Estudo em Vermelho”, escrito por Sir Arthur 

Conan Doyle e publicado pela primeira vez em formato de livro no ano de 1888, 

Sherlock Holmes é um personagem ainda atual, sobretudo em função de suas muitas 

releituras. O detetive não foi adaptado apenas para o teatro e protagonizou 15 filmes, 5 

séries de TV e uma infinidade de programas de rádio (principalmente na Europa). 

Holmes e Watson, seu fiel assessor, também aparecem em diversas outras obras de 

Conan Doyle e estão no Guinness Book com a marca de 254 aparições em programas de 

TV e filmes. 

 Segundo o grupo de pesquisa Estética e Crítica Cultural, formado por alunos e 

professores da UNESP, Holmes se considera um “profissional consultor”, o único no 

mundo, já que ele próprio inventou tal ocupação. Apresenta uma boa dose de orgulho, 

uma determinada tendência ao perfeccionismo, sempre acreditando que tem a resposta 

certa para tudo e possui um ótimo faro para palpites corretos. Holmes é um homem da 
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ciência, da razão, não muito afeito às emoções, apesar de demonstrar em algumas 

narrativas um lado mais humanizado. Já foi interpretado por mais de 30 atores, como 

Ian McKellen, Robert Downey Jr. e John Lee Miller. 

Já o Doutor John Watson, seu assessor, é igualmente reconhecido, especialmente 

pela frase: “Elementar, meu caro Watson”. O personagem é apresentado a Holmes logo 

após chegar da guerra do Afeganistão e ainda possuía traumas por isso, que se perdem 

com o passar do tempo e a ajuda do amigo. Este médico é quem o ajuda, sobretudo nos 

momentos de solidão e confusão. Watson também narra boa parte das histórias 

vivenciadas por seu mestre em revistas, jornais ou em seu blog, dependendo da época, 

como escreveu Ricardo Bonalume Neto em sua reportagem sobre o tema para a Folha 

de S. Paulo6.  

 Buscando histórias por trás de cada detalhe dos personagens e das cenas com 

que têm contato, os dois solucionam casos complexos de todos os tipos. Além disso, são 

capazes de deduzir características e experiências pessoais de quem quiserem, através de 

entrelinhas, sem que tenham feito uma única pergunta, sequer. Isso tudo, baseando-se 

simplesmente em indícios nas cenas dos crimes e através de contatos com as vítimas e 

envolvidos, sobretudo de casos policiais. Entre contatos com a polícia local e 

particulares, eles vão tecendo suas aventuras e despertando os mais diversos 

sentimentos nos amantes de dedução. 

Esse artigo tem como objetivo analisar a série Sherlock (BBC, 2010). Baseada 

nos livros de Sir Arthur Conan Doyle, o seriado se passa na Londres do séc. XXI e os 

personagens possuem comunicação por telefones celulares e têm táxis sempre que 

precisam. Criada por Steven Moffat e Mark Gatiss e estrelada por Benedict 

Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Martin Freeman (Doutor Watson), a série é exibida 

desde julho de 2010 pelo canal britânico BBC. Até a submissão deste artigo, Sherlock 

possuía quatro temporadas, de três episódios cada, além de um especial exibido em 

2016 e uma quinta temporada ainda não confirmada.  

 A recepção crítica da série é altamente positiva, principalmente quando diz 

respeito à qualidade dos enredos, performances e direção. Uma matéria7 veiculada pela 

                                                 
6Ver reportagem em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1102201023.htm. 
7Ver matéria em http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/01/sherlock-encerra-temporada-com-media-de-publico-

de-9-milhoes.html 
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Rede Globo diz que “em suas críticas, os jornalistas britânicos elogiaram esta adaptação 

dos romances de Conan Doyle, definindo a trama do roteirista e produtor Steven Moffat 

como ‘perfeita’”. Já o jornal The Guardian celebra seu “fluxo incessante de engenho, 

invenção e inteligência”.  

 A produção teve sua média de audiência mantida desde seu início e sua terceira 

temporada a tornou a série de drama mais vista do Reino Unido desde 2001. O 

programa foi vendido para mais de 200 territórios e de acordo com o site IMDB, da 

Amazon, foi vencedor de vários prêmios, como o Emmy (Melhor Roteiro, Melhor Ator 

e Melhor Ator Coadjuvante, além de outros técnicos) e o BAFTA (Melhor Série 

Dramática, Melhor Ator Coadjuvante – Martin Freeman –  e Melhor Roteirista – Steven 

Moffat).  

 Sherlock chegou ao Brasil a partir de sua segunda temporada, no mês de junho 

de 2012, na BBC HD. A primeira foi exibida posteriormente, em agosto do mesmo ano. 

Em 2014, a série chegou ao Netflix Brasil com todas as suas três temporadas, material 

extra e já possui a quarta. Com o fim da emissora em 2014, Sherlock passou a ser 

transmitida no Brasil através do canal a cabo Arte 1. Em 2016, a série chegou à rede 

aberta através da TV Cultura.  

 

3. A Tricotomia de Peirce: Ícone, Índice e Símbolo   

 

Neste artigo, propomos investigar a narrativa de Sherlock a partir de uma visão 

fundada na semiótica de Charles Sanders Peirce. Esta, entendida aqui, com Vera Casa 

Nova (2009, p.11), como o estudo de “tudo aquilo que se colocar para um sujeito leitor 

como passível de leitura”, portanto, um estudo dos signos, quaisquer que sejam eles.  

Recuperaremos aqui aquela que Eco (2014, p. 157) entende como a “mais 

popular tricotomia peirceana e a mais conhecida dentre as classificações dos tipos de 

signos: a que distingue símbolos (arbitrariamente relacionados com seu objeto), ícones 

(semelhantes a seu objeto) e índices (fisicamente relacionados com seu objeto)”. 

Ícone é o primeiro termo dessa tricotomia. Entre diversas definições, Peirce o 

qualifica como signo que possui características semelhantes ao seu objeto: 
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Um ícone é um signo que se refere ao objeto que ele denota simplesmente em 

virtude de caracteres dele (o signo) mesmo, e que ele possui independentemente 

da existência do objeto ou não. (PEIRCE apud PINTO, 1995, p.24). 

 

A princípio, o nome dado por Peirce a essa função sígnica era likeness 

(semelhança). O princípio básico é a analogia a algo, não envolvendo comparação de 

termos. “É suficiente que o signo compartilhe de uma única propriedade monádica com 

o objeto, um traço, para que possa ser visto pelo sujeito como ícone daquele objeto.” 

(PINTO, 1995, p.24). Conforme o autor, ícone, portanto, tem como característica exibir 

em si traços de seu objeto para uma mente. Ao caracterizar o ícone, Martine Joly 

exemplifica utilizando o conceito de analogia: 

 

Um desenho figurativo, uma fotografia, ou uma imagem de síntese 

representando uma árvore ou uma casa são ícones na medida em que eles se 

assemelham a uma árvore ou a uma casa. (JOLY, 2007, p.38). 

 

O Índice é o segundo termo da tricotomia de Peirce recuperada neste artigo. 

Diferente de ícone, o índice é externo e remete ao objeto.  

 

Um índice é um signo que se refere ao Objeto que ele denota em virtude de ser 

realmente afetado por aquele objeto… Na medida em que o índice é afetado 

pelo objeto, ele necessariamente tem alguma Qualidade em comum com o 

Objeto e é com respeito a essa qualidade que ele se refere ao objeto. (PEIRCE 

apud PINTO, 1995, p.28). 

 

Joly (2007) diz que o índice é um signo que mantém uma relação causal de 

semelhança física com aquilo que ele representa. É algo que remete ao objeto 

propriamente dito. Uma nuvem, por exemplo, cria no imaginário do espectador a 

relação com a chuva, assim como a representação do clima quente através do ventilador.  

Julio Pinto (1995) complementa a relação de “signos naturais” mencionada por 

Joly. Normalmente, esses aparecem no cotidiano das pessoas e são facilmente 

identificados como índices. Por exemplo, é possível perceber a inflação como indício de 

crise econômica e pegadas como signo da passagem de alguém. Pinto encara a medicina 

como uma ciência indicial, em que os profissionais partem da análise de sintomas para 

averiguar uma possível doença como a febre que remete a uma inflamação.  
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Na linguagem, os índices aparecem, por exemplo, nos pronomes de tratamento, 

que indicam a posição social de uma determinada pessoa. Também em advérbios de 

tempo e lugar, os quais trazem lembranças para diferentes interpretantes. Assim como 

nomes próprios são considerados índices à medida que apontam para alguém no 

imaginário individual. 

Como o terceiro termo dessa tricotomia, Martine Joly descreve o Símbolo como 

algo que “corresponde à classe de signos que mantém com o seu referente uma relação 

de convenção.” (JOLY, 2007, p.39). Para Lúcia Santaella (1985), tal convenção trata-se 

de relações guiadas por regras sociais já estabelecidas. Por exemplo: as bandeiras 

remetem aos países que estão representando no imaginário daquele que interpreta, assim 

como a pomba branca traz a ideia de paz, já convencionada entre a população ocidental. 

Pinto exemplifica dizendo que:  

 
A cultura é simbólica, na medida em que ela dita e é responsável por certos 

padrões comportamentais, sociais, intelectuais e ideológicos de uma 

determinada comunidade.” (PINTO, 1995, p.55). 

 

4. A Relação Cena-Tricotomia 

 

Em Boulevard des Capucines e o Crime Metafísico, Jorge Coli (2010) sugere 

que os detetives têm como fundamento de suas investigações a leitura de signos através 

da dedução. Nesse texto, percebemos uma nova característica do que são esses 

personagens de narrativas policiais:                                        

 

Quando Sherlock Holmes nasceu, em 1887, inventado por Conan Doyle, funda-

se, definitivamente, o gênero do romance policial. Seu eixo é um personagem 

forte. (...) Antes de qualquer coisa, a base é de um dispositivo decifrador. A 

trama repousa sobre uma incógnita a ser resolvida, a aventura nutre-se, ao 

infinito, desse procedimento que elucida (...) não poder se esconder, porque 

existe um olhar capaz de ler as pistas de cada um, deixadas no mundo. (COLI, 

2010, p. 255) 

 

Buscaremos, aqui, associar os conceitos de ícone, índice e símbolo às pistas que 

o detetive percebe. Examinaremos cenas que podem ser relacionadas com a tricotomia 

de Peirce e que se repetem ao longo de toda a série, deixando seus espectadores 

admirados pela facilidade da leitura feita pelo detetive, tornando “cada ser transparente 

diante de seus olhos argutos” (COLI, 2010, p. 256).  
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 Neste artigo, estabeleceremos relações entre os conceitos recuperados e um 

episódio de cada temporada publicada até então. A saber: Um Estudo em Vermelho 

(Temporada 1,  Episódio 1), Um Escândalo em Belgravia (Temporada 2, Episódio 1), O 

Sinal dos Três (Temporada 3, Episódio 2) e As Seis Thatchers (Temporada 4, Episódio 

1). Com esse parâmetro, são descritas as cenas de dedução de Sherlock Holmes e John 

Watson, para assim serem identificadas as correlações.  

 

4.1. Um Estudo em Rosa 8  

 

É no primeiro episódio da série que Sherlock Holmes conhece Dr. John Watson, 

através de um amigo em comum e que acabam dividindo o mesmo apartamento. Em seu 

caso inaugural no seriado, o detetive investiga a história de uma vítima que teria 

cometido suicídio e sua possível relação com outras quatro mortes. A trama se 

desenvolve a partir do momento em que Sherlock descobre a participação de um serial 

killer que induziria suas vítimas ao próprio assassinato. Em “Um estudo em Rosa”, 

Watson tem seu primeiro contato e participação com as investigações detalhistas de 

Sherlock Holmes.  

 Uma cena emblemática do olhar perfeccionista e apurado de Holmes é a de seu 

primeiro encontro com Watson. O protagonista descobre a antiga profissão e o país do 

qual seu futuro parceiro de investigações acaba de chegar. Além disso, Sherlock deduz 

situações pessoais vividas por Watson, sem que o mesmo tenha falado uma única 

palavra. Os signos “postura militar”, “corte de cabelo”, “pele bronzeada – porém não 

acima dos pulsos” indicando que Watson não esteve viajando de férias e “fala de outra 

época” proporcionaram a Sherlock uma leitura rápida sobre a escolarização e vida do 

personagem. A junção dos fatores fez com que o detetive deduzisse que Watson seria 

um médico ex-militar. Além disso, Holmes percebe que o mancar de John é um trauma 

resultante de um ferimento de campo, já que não pedira para se sentar. Assim, o 

protagonista infere ser algo psicológico e que, provavelmente, Watson mantém 

frequência na terapia. Tudo isso acontece em poucos segundos e é somente visível para 

o detetive, que acaba por perguntar a Watson: “Afeganistão ou Iraque?”. 

                                                 
8Temporada 1, episódio 1, exibido pela primeira vez em 25 de julho de 2010, no Reino Unido. 
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 A postura séria e o cabelo bem aparado de Watson são, convencionalmente, 

entendidos como um padrão comportamental militar, portanto, podem ser associados ao 

conceito de símbolo. O mancar de John, quando relacionado ao trauma, pode ser 

tomado como índice, ao passo que aponta, nas entrelinhas, um afetamento psicológico. 

 Já dentro de seu primeiro caso, Sherlock é chamado pelo detetive Lestrade para 

investigar a cena e vai ao local com Watson. Ao olhar o corpo da quarta vítima, começa 

a analisar os fatores que ajudam a solucionar o caso: o casaco úmido indica que a vítima 

esteve na chuva nas últimas horas, mas não choveu em Londres. O guarda-chuva que 

estava em seu bolso estava seco e a gola do casaco úmida por baixo. Assim, ele percebe 

que ventou muito forte, já que não foi possível abri-lo e a gola é que foi utilizada para 

proteção. Percebendo que têm pequenos respingos de lama no calcanhar e na panturrilha 

apenas na perna direita da mulher, Holmes deduz que a vítima estava com uma mala de 

rodinhas pequena, o que indica que veio passar apenas uma noite, já que era uma 

mulher vaidosa. Esse cuidado com a aparência é percebido através da combinação de 

cores de suas roupas, vendo também que ela poderia ser uma profissional da imprensa. 

Juntando isso ao fato do seu casaco ainda não estar seco, Sherlock Holmes deduz que a 

vítima viajou faz poucas horas. 

 O casaco úmido pode ser um índice, já que é perceptível, através desse signo, o 

fato de que a vítima esteve na chuva há pouco tempo. As peças de roupa cor-de-rosa, 

combinando entre si, unhas bem feitas e uso de joias são símbolos da vaidade e do 

padrão social da vítima. 

Ele analisa as joias, limpas e polidas e sua aliança, símbolo de um casamento ou 

união. Tomando como índice o aspecto do anel “sujo” por fora e “limpo” por dentro, é 

possível perceber que a vítima viveu um casamento infeliz, o qual Sherlock diz ser de 

aproximadamente 10 anos. Ainda observando os mesmos índices, o detetive percebe 

que era uma mulher adúltera, já que não utilizava muito as mãos para trabalhar e 

frequentemente retirava o anel, para assim, enganar os amantes.  

Já Watson analisa a mulher de acordo com seus conhecimentos de medicina e os 

índices presentes. Quando não sente cheiro de álcool, infere que ela teria sido morta por 

asfixia, provavelmente por convulsão por drogas. Mas ao observar que a mala não se 

encontra no local do crime, Holmes rapidamente descarta a possibilidade de suicídio. 

Pelo tempo de viagem e circunstâncias climáticas recentes, Sherlock Holmes, sob o 
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olhar curioso de Watson e do detetive da polícia, manda que Gregson Lestrade vá com 

sua equipe para Cardiff, cidade onde infere que vítima esteve anteriormente. Mais tarde, 

é possível perceber que Holmes acerta em todos os palpites. 

 

 4.2. Um Escândalo em Belgravia9 

 

No primeiro episódio da segunda temporada, após um confronto com seu arqui-

inimigo, John Moriarty, Sherlock Holmes tem a vida “salva” por Irene Adler, 

personagem que se revelará criminosa em seu próximo caso. Diante de vários possíveis 

crimes que se apresentam para ele, os quais julga serem tediosos, Sherlock é contatado 

para recuperar fotos e arquivos importantes para a monarquia inglesa. Tais arquivos se 

encontram num dispositivo pertencente a Adler, conhecida profissionalmente como A 

Mulher. Entretanto, a personagem não tem interesse em divulgar ou vender as fotos, 

pois ela pretende apenas mantê-las sob seu poder como forma de proteção. Sherlock, 

então, se encontra num impasse, pois há outras pessoas interessadas no conteúdo do 

dispositivo de Irene. Assim, a vida d’a Mulher se encontra em perigo.  

 Ao ser contatado, Sherlock é intimado a acompanhar um segurança, entretanto 

não fica claro o local de destino. Apenas por analisar o perfil do rapaz, o detetive 

descobre para onde será encaminhado: o terno de 700 libras é tomado como símbolo, 

pois ajuda na pressuposição de que o segurança trabalha para alguém importante e 

provavelmente com boa condição financeira. Mesmo com sua profissão, o homem está 

desarmado e com unhas feitas e limpas, simbolizando que trabalha em local fechado e 

fora de perigo. Ao observar diferentes tipos de pelos distribuídos disfarçadamente pelo 

terno, Holmes os toma como índices e percebe que o segurança trabalha em um local 

com três cães de pequeno porte. Diante disso, é encaminhado para o Palácio de 

Buckingham, residência oficial e principal local de trabalho da monarquia Inglesa. 

 Ao conhecer a Srta. Adler, se apresentando a Sherlock com seu corpo despido, o 

detetive fica atônito. Diferente do que acontece com todas as outras pessoas, Sherlock 

não consegue ler as características d’A Mulher. O detetive até olha para Watson, que se 

encontra no mesmo cômodo e identifica suas características usuais: mesma camisa há 

                                                 
9Temporada 2, episódio 1, exibido pela primeira vez em 01 de janeiro de 2012, no Reino Unido. 
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dois dias, barba feita por barbeador elétrico, sapatos novos que sugerem um encontro à 

noite, frustração expressa em seu olhar por não manter contato com a irmã, e até 

identificou que não dormiu bem ou por muito tempo, já está com olheiras, símbolo 

convencionado para tal. 

 Irene ironiza o fato de Sherlock estar frustrado com sua incapacidade de lê-la: 

“Sabe qual é o grande problema com disfarces, Sr. Holmes? Sempre fica uma 

característica nossa.” O que Holmes não sabia, mas estava prestes a descobrir, era que, 

mesmo com o corpo despido, Irene revelava um importante fator a ser decifrado: a 

senha para o cofre que guarda o dispositivo que Holmes queria. O detetive, ao olhar 

Irene, descobre a senha do cofre: os números do código eram as medidas físicas de seu 

corpo, o que percebemos como índices.  

 

 4.3. O Sinal dos Três10 

 

Neste episódio, a trama se desenvolve a partir da morte de um guarda. Em meio 

ao casamento de John Watson e Mary Elizabeth e enquanto Sherlock tenta solucionar 

outro caso proposto, descobre que alguém ali será assassinado. Através de uma 

investigação “introspectiva”, desenrolada sobretudo nos pensamentos de Holmes, o 

detetive  descobre a estrutura do crime que ocorreria no casamento de seu amigo, e, ao 

mesmo tempo, encontra as respostas para o caso da morte do guarda, já que o assassino 

era o mesmo.  

 Em meio a estranha coincidência, Holmes começa, durante seu discurso de 

padrinho do casamento, a procurar pela pessoa que será assassinada naquele local. 

Primeiramente, ele pensa em quem se esforça para ir a um casamento e assim, só 

poderia ser morto nesse tipo de evento. Assim, pensa em alguém que não sai muito e um 

encontro planejado é uma exceção rara. Essa pessoa, então, precisa morar em um lugar 

inacessível ou desconhecido. É reservada, obcecada por segurança, e está sob constante 

ameaça.  

Com essas suposições, Sherlock lembra que Watson descreve seu ex-superior no 

exército como um homem discreto. Convidado para o casamento, mesmo nunca saindo 

                                                 
10Temporada 3, episódio 2, exibido pela primeira vez em 5 de janeiro de 2014, no Reino Unido. 
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de casa, o major Harry Shoto esteve em uma missão e voltou como único sobrevivente, 

mesmo que com sequelas físicas e psicológicas. Por esse motivo, o doutor diz que ele é 

ameaçado constantemente e por várias pessoas, já que se torna um ícone da guerra, na 

medida em que suscita lembranças dos soldados que não voltaram para casa em suas 

famílias. Quando chega ao casamento, o major se apresenta e conta a Watson que tem 

morado “no meio do nada”. 

 Assim, Holmes infere que Shoto será o assassinado da noite e pede que ele se 

retire do salão através de um bilhete discreto. Porém, ao tentar descobrir a forma como 

aconteceria o crime, Holmes pensa nas semelhanças entre o uniforme do major e o de 

um guarda, morto misteriosamente. Os dois usam um cinto na cintura, perfeitamente 

ajustado. Com esse símbolo, relacionados à sua profissão, Holmes rapidamente observa 

as semelhanças e deduz que o caso do guarda, não solucionado, foi um ensaio para o da 

noite do casamento, que seria semelhante. O assassinato aconteceria quase como um 

suicídio: assim que o major retirasse o acessório, uma “faca invisível”, por dentro do 

cinto, mataria o homem, cortando uma das principais vias de circulação do sangue. 

Após convencer Shoto a não retirar o cinto sem cuidados médicos, Holmes e 

Watson tentam encontrar o assassino. Se o crime acontecesse como planejado, 

procurariam o criminoso dentre os convidados da festa, possivelmente através de fotos. 

Astutamente, o detetive percebe que o criminoso se esconderia dos registros do 

casamento – entendidos por nós como ícones –, sendo a única pessoa que está sempre 

por trás das câmeras. Com uma rápida pesquisa feita pelo celular, na internet, o detetive 

descobre que o irmão do fotógrafo contratado foi morto na incursão em que Major 

Shoto era comandante. Mesmo tomando cuidado com todos os detalhes, Holmes e 

Watson solucionam mais um caso e conseguem prender o assassino do crime anterior – 

ensaio – e salvar a vida do estimado amigo do noivo. 

 

 4.4. As Seis Thatchers11 

 

No primeiro episódio da quarta temporada, após assassinar o personagem 

Augustus Magnussen – o “Napoleão da chantagem” – no episódio anterior, Holmes está 

                                                 
11Temporada 4, episódio 1, exibido pela primeira vez em 01 de janeiro de 2017, no Reino Unido. 
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de volta depois de ser mandado para um exílio pelo seu irmão Mycroft, quando o 

mesmo recebe uma mensagem que retratava uma trama a ser revelada. Este episódio 

apresenta um segredo antigo e oculto de Mary, esposa de Watson, e as consequências de 

ter sido uma agente secreta. Os dados que revelavam seu passado poderiam ser 

encontrados em uma das seis esculturas idênticas do busto de Margaret Tatcher e, por 

isso, Holmes e seu amigo tentam, a todo custo, impedir que tais segredos sejam 

revelados. Holmes e Watson, porém, se deparam com Vivian Norbury, que trabalha 

para o governo, junto com Mycroft. Esta, ao fim, acaba por assassinar Mary Watson 

quando a esposa de John salva a vida de Holmes.  

 Um casal contata Sherlock para desvendar a morte de seu filho adolescente. O 

detetive facilmente desvenda o crime, entretanto o que chamou sua atenção ao visitar o 

casal foi uma escultura de um busto que havia sido derrubado noite anterior. Holmes 

fica intrigado com a obra, a qual conseguimos apontar como ícone, na medida em que 

se assemelha fielmente ao semblante de Margareth Thatcher, a ex-primeira-ministra do 

país e líder do governo britânico. Ao mesmo tempo, as esculturas também podem ser 

consideradas símbolos, por retratarem uma personalidade importante naquele nicho 

específico. 

 Em outro caso paralelo, ainda dentro do mesmo episódio, um senhor, o qual foi 

deixado por sua esposa, visita Holmes para descobrir o porquê de ter sido abandonado. 

Sherlock o lê de cima a baixo: identifica que nem sempre trabalhou como atualmente – 

em lugares fechados –, pois antes fazia trabalhos manuais. Isso devido ao indício 

percebido pelo detetive: a mão direita possui quase o dobro do tamanho da mão 

esquerda. O cliente confirma, dizendo que era carpinteiro, assim como o pai. Holmes 

também deduz que o homem tem tentado parar de fumar, mas sem sucesso, porque 

observa diversos cigarros eletrônicos avulsos guardados em seu bolso. A tatuagem com 

o nome “Akako” pode ser entendida como ícone de que teve uma namorada japonesa 

importante, mas como tentou removê-la, hoje se sente indiferente à mulher. Ao final, 

Holmes diz ao senhor, com seu senso de humor, que a esposa o deixou por causa de seu 

mau-hálito devido ao cigarro.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A análise dos episódios nos permite observar que Sherlock é capaz de ler pistas 

de naturezas diversas para solucionar crimes misteriosos. Em O Sinal dos Três, por 

exemplo, percebemos como as fotos do casamento podem ser consideradas ícones, na 

medida em que retratam a realidade. Já em Um Estudo em Vermelho, entendemos que o 

casaco úmido da vítima é tomado como um índice, pois indica que a mulher esteve na 

chuva há pouco tempo. O terno de 700 libras do episódio Um Escândalo em Belgravia 

pode ser um símbolo, indicando que a pessoa trabalha para alguém com boa condição 

financeira. 

Holmes é um ser superior e nada lhe passa despercebido. Durante a série 

Sherlock, é possível observar que suas deduções partem das características exclusivas 

das pessoas ao seu redor, uma vez que todas carregam rastros do próprio passado, 

presente e, muitas vezes, futuro. Sendo assim, o detetive desnuda cada um com seu 

“olhar constante e que se projeta sobre todos” (COLI, 2010, p. 257), simplesmente por 

estarem ali.  

Como apurado, o índice é um signo que faz relação física e remete a um 

momento, algo ou alguém, não estando evidente a todos. Porém, nada escapa ao olhar 

sábio, perfeccionista e crítico do detetive Sherlock Holmes, que observa até cada micro 

característica cautelosamente. Assim, ele infere, através das entrelinhas, relações 

sociais, políticas, cotidianas e econômicas de quem está sendo analisado. Com toda sua 

astúcia, as provas se fazem óbvias, tornando as relações e deduções gerais muito claras 

a seus olhos. Por ter pistas muitas vezes ocultas e necessitarem de uma leitura por trás 

da simples aparência, deduzimos que Holmes tem um olhar majoritariamente indicial, 

significando que as pistas são visíveis somente para ele.  

É possível um signo gerar vários interpretantes, que são as “relações do signo 

com seu objeto." (PINTO, 1995, p. 29). Isso, porque a definição peirceana abrange 

diferentes pontos de vista e infere que os interpretantes variem de acordo com o 

intérprete da peça observada e estudada. 

 

"[...] o interpretante é o responsável pela dinâmica da significação (...) A noção 

de interpretante torna possível a prospecção, a especulação e, ao mesmo tempo, 

torna impossível qualquer fechamento em torno de verdades únicas e 

definitivas." (PINTO, 1995, p. 29) 
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Ao assistir os episódios escolhidos, foi possível comprovar na prática essa 

afirmação, já que por mais que seja perceptível que Sherlock Holmes encare tudo como 

índice, nós interpretamos de diferentes formas. Foi possível caracterizar as provas 

analisadas pelo detetive também como ícones e símbolos. 

Após o estudo sobre a tricotomia peirceana juntamente com a série Sherlock, foi 

possível analisar a leitura dos objetos como índices por parte do detetive. Coli (2010) 

nos ajuda a chegar num ultimato quando fala sobre o trabalho de Sherlock Holmes: 

 

Seus diagnósticos são nutridos por uma objetividade 'científica'. A ficção 

conduz o raciocínio ao extremo do anonimato catalogado e fichado da polícia, 

que existe nos fatos. Ele torna cada um vulnerável. Inocente ou criminoso, o 

olhar que atravessa é o mesmo." (Coli, 2010, p. 257).  
 

Assim, atribuímos a ele a definição de semioticista por excelência, uma vez que 

a caracterização estudada da ciência da semiótica pode se fazer semelhante à 

interpretação dos objetos feita por Sherlock Holmes. 
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