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O objetivo deste artigo é analisar, sob a ótica da filosofia da linguagem do 

Círculo de Bakhtin, os conceitos cultura e alteridade, por meio do recorte “O Cão dos 

Baskerville”, seriado de tv, segundo episódio da segunda temporada, baseado no 

romance de Arthur Conan Doyle, vinculado pela BBC (2012); considerando-se o 

dialogismo entre o referido seriado e a obra cinematográfica homônima (1959). 

A importância desta análise se encontra na contribuição que se pretende realizar 

para o entendimento da figura do herói, enquanto sujeito que na alteridade de gênero se 

constitui a partir do “outro”, que responde de forma ativa e responsável, tendo como 

fundo uma arquitetônica que se relaciona de forma dialógica com outros gêneros.  

Este artigo pretende, do mesmo modo, colaborar para as discussões acerca da 

apropriação dos textos literários para o cinema e ampliá-las. E, conjuntamente a esse 

objetivo, também analisar o específico de uma linguagem relativamente nova, a do 

gênero seriado televisivo, que vem crescendo na contemporaneidade em termos de 

público e aceitação; que, de forma análoga ao cinema, também tem se apropriado de 

textos literários. De fato: 

 

Um novo gênero constitui-se a partir dos gêneros existentes; em cada um dos 
gêneros acontecem reagrupamentos dos elementos previamente dados. Tudo 
está dado para o artista, resta-lhe apenas combinar de modo novo o material 
já existente2. 
 

Os gêneros discursivos e sua relativa estabilidade, analisados na sua 

arquitetônica, a partir das esferas de atividades em que são compostos e onde circulam, 

são capazes de produzir sentidos, enunciados menos ou mais complexos, durante os 

processos produtivos de linguagem oriundos das relações interativas. Não obstante, esta 

relativa estabilidade não lhe restringe os movimentos, ao contrário, torna-os tão vivos 

quanto móveis. E, em concordância com a perspectiva teórica adotada neste artigo, 

Machado3afirma que “é possível considerar as formações discursivas pelos meios de 
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comunicação de massa ou das modernas mídias, sobre o qual, evidentemente, Bakhtin 

nada disse, mas para o qual suas formulações convergem”. Formulações essas 

relativamente estáveis, ou seja, com marcas repetíveis e também móveis. 

Ao se assumir, segundo a perspectiva bakhtiniana, que um novo gênero se 

constitui a partir de outro já existente e que em cada um dos gêneros acontecem 

reagrupamentos dos elementos previamente dados, pode-se inferir que na constituição 

do sujeito-herói algo semelhante aconteça. 

A filosofia da linguagem explicitada pelo Círculo de Bakhtin apresenta inúmeras 

possibilidades de investigação científica.Assim, o conceito do herói bakhtiniano é 

importante, uma vez que o herói que este artigo se propõe analisar, Sherlock Holmes, 

vive sob uma atmosfera que se constitui pela cognição, cuja ação, sua conduta, é 

orientada pela ética responsável e responsiva.  

 

 

Fig. 1 e2 – Holmes no cinema (1959) e seriado (2012), respectivamente 

 

Segundo JAMES4, “Holmes podia estar refletindo uma dicotomia de sua própria 

personalidade e, na verdade um aspecto da sensibilidade vitoriana. Ele é um homem de 

seu tempo, mas, curiosamente, também do nosso, e isso pode ser parte de seu encanto 

duradouro”. 

As palavras de James podem ser atestadas por meio da análise elementar das 

figuras acima, em que se pode notar o herói constituído segundo o tempo e o espaço 

específicos em que surge. Enquanto se é elegante “cachimbar” na época vitoriana, o 

herói contemporâneo permite-se deixar os cabelos compridos; no entanto, o 

politicamente correto o faz lutar contra o hábito de fumar. Dito de outra forma5:“Na 

realidade, todo signo ideológico vivo tem, como Jano, duas faces. Toda crítica viva 

                                                           
4JAMES, P. D. Segredos do romance policial. São Paulo: Três Estrelas, 2012. 
5BAKHTIN, Mikhail M; VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico da linguagem. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 



pode tornar-se elogio, toda verdade viva não pode deixar de parecer para alguns a maior 

das mentiras”. 

Sherlock Holmes singularizou-se pelo seu discurso, sua maneira peculiar de se 

colocar perante os enunciados. Tal habilidade o permite dialogar, quer com leitores, 

quer com os telespectadores de cinema ou seriado, no fluir de um tempo e espaço que já 

se agiganta, da era vitoriana à contemporaneidade. Suas atitudes, responsáveis, o 

constituem enquanto sujeito que age sempre por se sentir inacabado, cujas ações 

responsáveis têm por objetivo responder a um outro que, na sua esfera de atividade, é 

sempre alguém que comete delitos condenáveis. Tais facínoras o constituem 

ininterruptamente. Holmes baseia sua compreensão de mundo, cria sua consciência e a 

molda a partir do outro, cuja interação dota de sentido os seus atos. Atos estes que se 

realizam, mas não se concretizam efetivamente ao término de um caso, pois Holmes 

vive mais ao viver um novo caso. 

A alteridade, segundo Faraco6, na relação face a face, na partilha de ordem 

valorativo-emocional, apresenta-se: 

 

 quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos alheios; quando me 
olho no espelho não vejo o mundo com meus próprios olhos e desde o meu 
interior; vejo a mim mesmo com os olhos do mundo – estou possuído pelo 
outro. 
 

A cada situação e contexto uma mesma palavra pode ganhar um 

sentidodiferente, alterar-se. O mesmo ocorreria com o Herói,deslocado no tempo e no 

espaço, ao se mudar o gênero (forma, material e estilo)?  

Na medida em que o herói Sherlock do seriado “passa pela consciência” do 

outro (o Holmes do cinema de 1959)esse último o constitui. Ou seja, odetetive do 

seriado,que usa adesivos de nicotina em lugar do cachimbo, éfruto de uma demanda 

cultural contemporânea, sob a égide capitalista,que exige por sua vez umanova forma, 

um novo material, um novo estilo.  

 

[In]Conclusões 

 

Quando o Holmes, herói do seriado de 2012, encara um espelho(de modo 

semelhante a quem compara as figuras 1 e 2 acima), a imagem que encontra é o da 
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alteridade que o possui e o constitui. Esse possuir é a imagem refratada do outro, o 

Sherlock do cinema de 1959. Isto é, o Holmes do cinema em certa medida possui o 

Sherlock do seriado. E, ao se enxergar, com esses olhos que lhe são alheios,é então 

capaz de ver a si próprio com os olhos do mundo. 

A cultura promove a alteridade do herói ao permear a relaçãodeste com a 

sociedade que o deseja (eu-para-os-outros), bem como as versões de si mesmo na 

medida em que caminha no tempo (eu-para-mim). Há, portanto, uma tensão dialética 

cujo discurso configura sempre uma arquitetura própria nas esferas de atividades, seja 

no seriado, seja cinema, ou mesmo diante de um espelho. 
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