
Você conhece o Sherlock Holmes, o detetive mais famoso do mundo?
(por Melissa Carnaúba)

Bom, e se eu te contar que o detetive mais famoso do mundo nunca existiu? Calma que eu
explico! Sherlock Holmes é um personagem fictício da literatura britânica, criado pelo
médico e escritor Sir Arthur Conan Doyle. Sua primeira aparição foi no ano de 1887 em um
livro chamado “Um Estudo em Vermelho”, publicado na revista de bolso Beeton's Christmas
Annual.

A fama do personagem é tão grande que até hoje muitas pessoas acreditam que ele
realmente existiu. Sherlock ficou conhecido por possuir uma grande capacidade de
observação e dedução, resolvendo mistérios abandonados pela polícia e ditos como
insolucionáveis. Junto com seu parceiro, o médico John H. Watson, o detetive investiga os
casos mais inusitados de toda a Inglaterra, como da vez em que ele resolveu um caso onde
um homem foi encontrado morto e com uma poça de sangue do lado, mas nenhum
ferimento no corpo.

Apesar disso, demorou alguns anos desde sua primeira aparição para que o detetive
começasse a ficar famoso. Foi em 1891, no conto “Um Escândalo na Boêmia”, que se
iniciou o sucesso de Sherlock. As histórias são narradas pelo seu parceiro e segundo
Watson, Sherlock “passa os dias estudando crimes do passado e fazendo experiências
químicas, abastecendo suas poderosas capacidades mentais.”

A profissão de detetive no Brasil

Mas você deve estar se perguntando, agora que sei quem é o Sherlock Holmes, como faço
para me tornar um detetive aqui no Brasil? Nós também temos a resposta para esta
pergunta.

Em 2017, a profissão de detetive particular passou a ser regulamentada, criando normas a
serem observadas para o seu regular exercício, limitando o alcance dessa atuação e
fincando os direitos e deveres. Ainda assim, a profissão tem função supletiva à autoridade
policial no Brasil. Apesar disso, é necessária uma formação na área para que o profissional
atue na área. Existem diversos cursos que o estudante interessado na área pode seguir,
como Perícia Forense e Criminal ou um curso focado em Investigação. Por ser uma área
reconhecida recentemente no país, os cursos de detetive ainda estão em um processo de
crescimento e é algo inédito em muitas universidades.

Vale ressaltar que a profissão aqui no Brasil também recebe o nome de investigador, mas
estes profissionais atuam para o Estado e fazem parte da Polícia Civil. Sendo parte da
polícia, o profissional pode efetuar prisões, intimações, buscas e apreensões. Apenas como
detetive particular, o profissional não pode atuar em uma área mais criminal, ou seja não
pode efetuar investigações de caráter penal, sendo assim a profissão fica limitada a
investigações conjugais ou empresariais ― algo que sim, está um pouco distante de como o
grande Sherlock Holmes costuma atuar, porém isso não torna a profissão menos



complicada e um bom detetive deve ser curioso o suficiente para saber que todas as
investigações são válidas.

Aparições

Além dos famosos romances policiais e contos escritos por Arthur Conan Doyle, Sherlock já
foi representado em diversas adaptações, como filmes, séries e mangás/animes. Por isso,
listamos alguns que talvez você possa se interessar para conhecer mais sobre a história do
detetive.
-Sherlock Holmes, filme de 2009, e a continuação, Sherlock Holmes: A Game of Shadows,
do diretor inglês Guy Ritchie. Robert Downey Jr. no papel principal e Jude Law como o Dr.
John Watson
-Sherlock, série britânica de Steven Moffat e Mark Gatiss, lançada em 2010. Retrata Holmes
nos dias atuais. Benedict Cumberbatch dá vida a Sherlock Holmes e Martin Freeman ao Dr.
John Watson
-Elementary, série americana lançada em 2012. Também retrata Holmes nos dias atuais, só
que vivendo em Nova York. Jonny Lee Miller interpreta Sherlock Holmes, e Lucy Liu
interpreta a Dra. Joan Watson
-Enola Holmes, filme de 2020 sobre a irmã de Sherlock, interpretada por Millie Bobby
Brown. Sherlock também aparece no filme, interpretado por Henry Cavill
-Sherlock Holmes, série de quatorze filmes lançada entre 1939 e 1946; os atores britânicos
Basil Rathbone e Nigel Bruce interpretaram Holmes e Dr. John Watson
-Moriarty, o Patriota, é um mangá de mistério japonês escrito por Ryōsuke Takeuchi e
ilustrado por Hikaru Miyoshi, baseado na série Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. É
uma prequela, com foco na juventude do nêmesis de Holmes, o prodígio da matemática,
William James Moriarty.


