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RESUMO
Esta pesquisa aborda a ligação entre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o personagem Sherlock Holmes.
O objetivo geral é compreender se o detetive apresenta os sintomas característicos do transtorno. Os objetivos
específicos são pesquisar os sintomas e características do TEA, bem como analisar o comportamento de Sherlock
Holmes nos episódios da série intitulada “Sherlock”, produzida pela emissora BBC. Esta pesquisa se caracteriza
do ponto de vista metodológico como qualitativa quanto à abordagem, descritiva quanto aos objetivos do estudo e
estudo de caso quanto aos procedimentos técnicos. Os dados foram coletados a partir da série televisiva, e tratados
através da análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa indicam que, ao analisar o comportamento apresentado
por Sherlock Holmes nos episódios da série televisiva, foi possível verificar que o comportamento atende à maioria
dos critérios necessários para confirmar o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, excetuando-se apenas o
prejuízo na comunicação não verbal e a confirmação da incidência dos sintomas na infância. Considerando a gama
dos sintomas apresentados e o prejuízo causado por estes nos âmbitos social e profissional de Sherlock, é possível
admitir como uma hipótese diagnóstica que o detetive apresenta o Transtorno do Espectro Autista.
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SHERLOCK HOLMES AND AUTISM: A CASE STUDY
ABSTRACT
This research addresses the link between the Autistic Spectrum Disorder (ASD) and the character Sherlock
Holmes. The general objective is to understand whether the detective has the characteristic symptoms of the
disorder. The specific objectives are to research the symptoms and characteristics of ASD, as well as to analyze
the behavior of Sherlock Holmes in the episodes of the series entitled Sherlock, produced by the BBC broadcaster.
This research is characterized from the methodological point of view as qualitative in approach, descriptive in
terms of the objectives of the study and as a case study in terms of technical procedures. Data were collected from
the television series, and treated through content analysis. The results of the research indicate that, when analyzing
the behavior presented by Sherlock Holmes in the episodes of the television series, it was possible to verify that
the behavior meets most of the criteria necessary to confirm the diagnosis of the Autistic Spectrum Disorder,
except only for the impairment in non-verbal communication and the confirmation of the incidence of symptoms
in childhood. Considering the range of symptoms presented and the damage caused by them in the social and
professional spheres of Sherlock, it is possible to admit as a diagnostic hypothesis that the detective has
characteristics of the Autism Spectrum Disorder.

Keywords: Autistic Spectrum Disorder; Psychology; Sherlock Holmes.

1

Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia da Uniavan, 2020/1.
Acadêmica do Curso de Psicologia da Uniavan. E-mail: su.kriek@gmail.com
3 Psicóloga, Mestre em Psicologia e Docente da Uniavan. E-mail: eliz.wiggers@uniavan.edu.br
2

2

1 INTRODUÇÃO
A necessidade de discutir e divulgar informações a respeito do Transtorno do Espectro
Autista - TEA tem se tornado cada vez mais intensa e urgente ao longo dos anos. Segundo
pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017) atualizada em 2017, uma em cada
160 crianças nasce com o transtorno que apresenta diferentes níveis de intensidade, e tem como
principais características as dificuldades na comunicação e interação social, padrões repetitivos
e restritos de comportamento, interesses ou atividades (APA, 2014).
Devido ao destaque recebido e a veiculação de informações a respeito do Transtorno do
Espectro Autista, tem sido possível realizar a identificação precoce dos sintomas, adiantando
assim, intervenções que promovem a redução das dificuldades nas interações sociais, e a
melhora na qualidade de vida do portador do TEA e sua família (OMS, 2017).
Tendo em vista a importância da elucidação dos sintomas, bem como a divulgação do
transtorno, esse trabalho tem como objetivo analisar o personagem Sherlock Holmes, criado
pelo Sr. Arthur Conan Doyle. Holmes é um detetive com uma habilidade notável na resolução
de crimes, e algumas singularidades no que diz respeito a sua interação social. É possível
encontrar as aventuras do detetive em livros, filmes e séries televisivas. O personagem foi
inspirado em Joseph Bell, professor de medicina e palestrante. Sr. Doyle o conheceu em uma
de suas palestras e posteriormente foi convidado para ser seu assistente. Bell possuía
habilidades notáveis em dedução, lógica e observação, herdadas por Sherlock (GOMES, 2016).
O interesse pelo tema surgiu a partir do conteúdo ministrado na disciplina de
psicopatologia, no Curso de Psicologia do Centro Universitário Avantis - UNIAVAN. O
comportamento de Sherlock Holmes, que já havia despertado o interesse da pesquisadora
devido as curiosas habilidades investigativas, passou a ser observado sob uma nova perspectiva
a partir dos conhecimentos adquiridos na disciplina, considerando também as peculiaridades de
seu funcionamento social.
A proposta deste trabalho está expressa pelo seguinte questionamento problematizador:
Sherlock Holmes apresenta Transtorno do Espectro Autista? O objetivo geral deste artigo é
compreender se o detetive Sherlock Holmes apresenta Transtorno do Espectro Autista - TEA e
para atingi-lo serão utilizados os seguintes objetivos específicos: Pesquisar os sintomas e
características do TEA e analisar o comportamento apresentado por Sherlock Holmes nos
episódios da série televisiva intitulada “Sherlock”. Sendo assim, a pesquisa baseia-se na
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hipótese de que o detetive Sherlock Holmes apresenta todas as características do TEA, podendo
ser diagnosticado com o transtorno.
É possível observar o crescimento constante da população que possui as características
do TEA. Por este motivo é fundamental instruir não apenas os que convivem com quem
apresenta o transtorno, mas a população em geral, desconstruindo assim concepções errôneas,
reduzindo o preconceito, e possibilitando aos que apresentam o TEA maiores chances de
desenvolvimento. Ao identificarmos em um personagem mundialmente conhecido como
Sherlock Holmes as características do TEA, podemos aproximar a população em geral do
transtorno, minimizando os tabus que cercam a condição, o que denota a relevância social desta
pesquisa.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 HISTÓRIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Identificar patologias em crianças nem sempre foi o foco da comunidade médica. Stelzer
(2010) cita que apenas em 1867 o psiquiatra britânico Henry Maudsley abordou em um capítulo
de seu livro Physiology and Pathology of Mind as doenças da fase da infância. O livro passou
por uma reedição em 1880, porém o capítulo a respeito das enfermidades infantis não sofreu
alterações. Contudo, ainda é considerado um marco. Stelzer (2010) cita que nos primeiros
quarenta e cinco volumes do American Journal of Insanity 7, jornal de referência em doenças
que acometiam a psiquê, lançados entre 1844 e 1889, não houve nenhum estudo de caso
baseado em crianças.
A literatura médica conheceu o termo autismo devido a Eugen Bleuler, somente em
1911. Eugen utilizava o termo para identificar pessoas que apresentavam grande dificuldade
com a interação social e tendência ao isolamento. Mesmo que existam similaridades com as
características atuais do transtorno, o significado do termo era diferente do que conhecemos
atualmente. Seu estudo era concentrado na esquizofrenia, buscando alterar a nomenclatura
demência precoce, anteriormente utilizada para este transtorno. O autismo fazia, então, parte
dos sintomas da esquizofrenia (STELZER, 2010). “Bleuler falava de autismo como um
distúrbio da consciência, no qual há desligamento parcial ou absoluto da pessoa em relação à
realidade e a vida interior” (STELZER, 2010, p.8).
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Apenas em 1943 o psiquiatra Leo Kanner descreveu o que se conhece como o autismo
clássico. Kanner fez diversos trabalhos originais no campo da psiquiatria infantil, entre eles o
livro Child Psychiatry, publicado em 1935, que é o primeiro a tratar especificamente dos
distúrbios da infância (STELZER, 2010). O distúrbio recebeu de Kanner a nomenclatura
Distúrbio Autístico do Contato Afetivo, e tinha como características

[...] perturbações das relações afetivas com o meio, solidão autística extrema,
inabilidade no uso da linguagem para comunicação, presença de boas potencialidades
cognitivas, aspecto físico aparentemente normal, comportamentos ritualísticos, início
precoce e incidência predominante no sexo masculino” (TAMANAHA,
PERISSINOTO, CHIARI, 2008, p. 296).

Em 1944, o psiquiatra Hans Asperger também realizou constatações importantes, que
posteriormente refletiriam no conceito do Transtorno do Espectro Autista. Asperger publicou o
artigo intitulado “Autistic Psychopathy in Childhood” (Psicopatologia Autista da Infância). É
importante salientar que os pesquisadores não tinham conhecimento das pesquisas realizadas
na época, devido à restrição de informações científicas ocasionadas pela guerra (STELZER,
2010). O conhecimento do contexto mundial torna curiosa a semelhança na nomenclatura usada
para definir os transtornos estudados por Kanner e Asperger.
A descrição de Hans Asperger para a Psicopatia Autística incluía “transtorno severo na
interação social, uso pedante da fala, desajeitamento motor e incidência apenas no sexo
masculino” (TAMANAHA, PERISSINOTO, CHIARI, 2008, p. 296). A similaridade com os
sintomas descritos por Kanner gerou no início da década de 70 uma aproximação entre os
quadros clínicos; Houve, então, “a proposta de identificação da Psicopatia Autística, como uma
entidade nosológica e delineamento de estudo comparativo entre esta condição e o quadro de
Autismo Infantil” (TAMANAHA, PERISSINOTO, CHIARI, 2008, p. 297).
Mesmo com as diversas similaridades entre os transtornos, alguns fatores foram
utilizados para diferenciá-los. Segundo Tamanaha, Perissinoto e Chiari (2008, p.298):
A distinção entre os dois quadros centralizou-se na caracterização da área da
comunicação, bastante prejudicada no Autismo. Já na síndrome de Asperger, verificouse que o DSM IV Tr considerou não haver um prejuízo significativo nas áreas da
linguagem e cognição. No entanto, há menção de que algumas dificuldades na
comunicação social são verificadas, tais como: a incapacidade de reconhecer as regras
convencionais da conversação que regem as interações sociais e o uso restrito de
múltiplos sinais não verbais, como contato visual, expressões facial e corporal .
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Atualmente, o DSM V deixou de utilizar os termos Transtorno Autista e Síndrome de
Asperger, incluindo os sintomas descritos no quadro Transtorno do Espectro Autista. Tal
alteração se deve a compreensão de que os prejuízos causados por estes transtornos fazem parte
das mesmas áreas do desenvolvimento, sociocomunicativa e comportamental, alterando-se
apenas o grau de intensidade no qual estes se apresentam (SCHMIDT, 2014).
2.2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Muito embora seja crescente a produção de material científico a respeito do TEA,
difundindo sua definição e características, o diagnóstico do transtorno ainda enfrenta
obstáculos. Stelzer (2010) cita que os portadores do transtorno muitas vezes recebem
diagnósticos médicos errôneos, que incluem desde o transtorno obsessivo-compulsivo,
transtornos de humor, esquizofrenia, e até mesmo deficiência mental. Frente a esta realidade
podemos observar a importância de não apenas compreender o tema, mas instruir médicos,
comunidade e, por consequência, as famílias que serão o primeiro núcleo de contato com quem
apresenta o transtorno.
O DSM V define o TEA como um transtorno do Neurodesenvolvimento. As principais
características descritas no Manual são:
[...] déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos
contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais
de comunicação usados para interação social e em habilidades para desenvolver, manter
e compreender relacionamentos (APA, 2014, p. 31).

Além dos fatores citados acima, para que se comprove o diagnóstico, também devem
ser apresentados padrões de comportamentos, interesses ou atividades, restritos e repetitivos.
Com o passar do tempo pode ocorrer uma mudança nos sintomas, sendo estes encobertos por
mecanismos compensatórios. Nestes casos o diagnóstico pode ser realizado com base no
histórico do paciente, porém ainda precisa ser observado um prejuízo significativo no quadro
atual (APA, 2014).
O DSM V organiza os critérios diagnósticos do TEA em dois grupos principais. No
grupo A encontram-se os déficits na comunicação e interação social manifestos em múltiplos
contextos. Estes podem ser observados considerando o momento atual ou a história prévia do
paciente. Incluem-se neste primeiro grupo as seguintes características: Prejuízo na
reciprocidade socioemocional, podendo ser manifesto em uma abordagem social anormal, na
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dificuldade para consolidar uma conversa normal, bem como para iniciar ou emitir respostas à
interações sociais. Também está incluso nos prejuízos socioemocionais o compartilhamento
reduzido de interesses, afeto ou emoções (APA, 2014).
Ainda neste quesito, o DSM V cita as dificuldades com a comunicação não verbal,
observadas através da pouca integração entre a comunicação verbal e não verbal, bem como na
linguagem corporal e no contato visual considerados anormais, conjuntamente às dificuldades
na compreensão e uso de gestos e inexistência de comunicação não verbal e expressões faciais
(APA, 2014).
Outra característica ligada à comunicação e interação social manifesta no TEA é a
dificuldade nos relacionamentos. O portador do transtorno pode apresentar dificuldades para
compreender, desenvolver e manter relacionamentos. Contribuem para este quesito
comportamentos como dificuldade em se adequar a contextos sociais diversos, em compartilhar
brincadeiras ou fazer amigos, bem como a falta de interesse por pares (APA, 2014).
A aparente falta de interesse nos relacionamentos não significa que o portador do
transtorno seja incapaz de sentir afeto. É comum que se observe no indivíduo diagnosticado
fascinação por algum assunto para o qual este dirige a sua atenção de forma intensa. Oliver
Sacks (1995) cita que isso é possível, porque a deficiência do transtorno não engloba o afeto
em geral, mas sim aquele relacionado às experiências complexas que podem incluir além das
relações humanas, questões poéticas, estéticas e simbólicas. Enquanto o portador do transtorno
pode desenvolver uma inteligência visual, musical e lógica superior, as percepções quanto às
relações sociais geralmente ficam aquém do necessário para estabelecer, desenvolver e manter
relacionamentos (SACKS, 1995).
O segundo grupo de características citadas pelo DSM V (APA, 2014, p.50) diz respeito
aos “padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades”. Para
confirmar o diagnóstico é necessário estejam manifestos ao menos dois dos itens citados a
seguir, seja atualmente ou durante a vida pregressa do paciente. Fazem parte deste critério
diagnóstico: Repetição constante nos movimentos motores, no uso de objetos ou fala;
inflexibilidade na rotina, insistência em um mesmo objeto ou ação e comportamento verbal e
não verbal com padrões ritualizados; interesses fixos e extremamente restritos com intensidade
ou foco anormais; reações ou interesse incomuns por estímulos ou aspectos sensoriais de um
ambiente (APA, 2014).
Os déficits relacionados à comunicação social e aos padrões de comportamentos
restritos e repetitivos podem ser classificados em três níveis de acordo com o grau de prejuízo.
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No nível 1 (um) verifica-se a necessidade de apoio ao portador do transtorno, já no nível 2
(dois) este apoio passa a ser substancial e no nível 3 (três) muito substancial. É importante
salientar que a presença dos sintomas pode variar com o tempo, encontrando-se inclusive aquém
do nível 1, segundo o DSM (APA, 2014).
Para que se caracterize o diagnóstico, os sintomas do transtorno devem causar “prejuízo
clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes
da vida do indivíduo no presente” (APA, 2014, p.50). Muito embora possa haver comorbidades,
as características relativas ao transtorno precisam estar relacionadas apenas a este, invalidando
a possibilidade diagnóstica de deficiência intelectual ou atraso global no desenvolvimento
(APA, 2014).
Quanto ao surgimento dos sintomas, os primeiros indícios podem ser observados ao
longo do período da infância. Em casos com os sintomas mais atenuados é possível que estes
sejam observados apenas mediante as exigências sociais, como por exemplo no início da
escolarização (SCHMIDT, 2017).
É importante considerar a singularidade da manifestação do transtorno. A este respeito
Sacks (1995, p.251) considera que “não há duas pessoas com autismo que sejam iguais; sua
forma precisa ou expressão é diferente em cada caso”. Portanto, é possível que em alguns casos
o prejuízo social seja mais evidente, enquanto em outros a principal característica seja a
inflexibilidade na rotina, podendo também haver variação no grau de intensidade dos sintomas.
A respeito das implicações do transtorno na vida adulta, Sacks (1995) pontua que por
estar ligado ao desenvolvimento, é comum que os sintomas tenham a intensidade atenuada ao
longo da vida, possibilitando assim que o portador lide melhor com os sintomas. Já o DSM V
(APA, 2014) cita que quando não há atraso de linguagem ou deficiência intelectual, os prejuízos
podem ser principalmente observados no campo da interação social, quando esta exige a
compreensão de comportamentos sociais mais complexos, como o que não é apropriado falar
em uma conversa, a forma de iniciá-la ou de entrar em uma conversação que já esteja ocorrendo.
Não há informações sobre a manifestação do TEA na velhice, nem a respeito das possíveis
implicações.
2.3 PERSONAGENS PORTADORES DO TEA
O crescimento na divulgação e popularização do TEA pode ser observado na
representatividade que o transtorno tem obtido nas mídias audiovisuais. É possível identificar
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desde personagens que já possuem o diagnóstico, como é o caso do Dr. Shaun Murphy
(KOGUT, 2017), como outros que mesmo sem o diagnóstico estabelecido, apresentam
características referentes ao TEA e estimulam a discussão a respeito do transtorno.
Lacerda (2017, p.14) discute o impacto da representatividade do TEA nas mídias
dizendo que:
A Representação Social do autismo se torna, portanto, um objeto de crescente interesse,
pois está diretamente ligada à construção da identidade pública e social de um
considerável contingente de crianças e adultos e com repercussão em suas famílias e
círculos sociais. Essas representações se expressam em diversas maneiras. Uma das
mais mobilizadoras são as mídias. Neste contexto, nos últimos anos, tem havido um
notório destaque nas séries de TV como um elemento entre os mais dinâmicos nas
mídias.

Como exemplo desta representatividade podemos citar alguns personagens, como o
cientista Sheldon Cooper, representado pelo ator Jim Parson na série televisiva “The Big Bang
Theory”. Uma matéria a respeito do tema publicada no site do jornal O Globo (2012) cita que
Sheldon “tem pouca habilidade social, não compreende sarcasmo ou metáfora, beirando à
inocência. É adepto da rotina, não tem muita empatia para com seus amigos ou namorada e lhe
falta também uma dose de humildade.” Segundo o jornal, estas características, apesar de
ressaltadas de forma exagerada no personagem, caracterizariam o TEA. Apesar de não se tratar
de uma pesquisa científica, publicações como esta demonstram o crescimento na popularidade
do TEA através da sua representação na mídia.
Até mesmo em produções brasileiras o tema já foi retratado de forma explícita, como é
o caso da novela “Malhação”, transmitida pela emissora Rede Globo. A personagem em questão
chama-se Benedita e foi interpretada pela atriz Daphne Bozaski. No início da temporada,
veiculada no ano de 2018, Benedita não tinha o diagnóstico do TEA, porém os comportamentos
que a personagem apresentava levaram seus pais a buscarem ajuda psicológica, e então
encontrarem o diagnóstico de Síndrome de Asperger (LOPES, 2018).
Quando falamos a respeito da visibilidade do TEA é importante citar também Temple
Grandin, que apesar de não se tratar de uma personagem fictícia teve sua história contada no
cinema e através de sua biografia. O filme, que leva seu nome, foi dirigido por Mick Jackson e
lançado em 2010. A proposta central do longa é contar a história de Temple, incluindo a
conquista de seu PhD em engenharia, a partir do seu próprio olhar. (SCHMIDT, 2012). Oliver
Sacks também escreve sobre ela em seu livro “Um Antropólogo em Marte”. O título inclusive
é uma das frases ditas por Temple ao mencionar a forma como se sentia ao conviver com outras
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pessoas, “‘a maior parte do tempo’, ela disse “eu me sinto como um antropólogo em marte’”
(SACKS, 1995, p.260).
Assim, como existem personagens nos quais o Transtorno do Espectro Autista - TEA é
abertamente discutido, também existem aqueles nos quais o diagnóstico não é definido, porém
o comportamento apresenta similaridades com as características sintomáticas atribuídas ao
TEA. Considerando a importância da representação social do transtorno, esta pesquisa tem
como objetivo analisar o comportamento do personagem Sherlock Holmes na série televisiva
“Sherlock”, buscando identificar estas similaridades.
Sherlock Holmes foi criado por Arthur Conan Doyle. Sobre a origem do escritor, Gomes
(2016) diz que Doyle nasceu na cidade de Edimburgo na Escócia, em 22 de maio de 1859. Seu
pai, Charles Altamont Doyle, era artista e sua mãe, Mary Foley, de certa forma inspirou Doyle
em sua escrita por ser leitora e contadora de histórias.
Arthur descobriu sua facilidade em contar histórias no período em que estudava em um
internato jesuíta. Após a graduação no internato voltou para casa, e nesta época o pai de Doyle
foi acometido por demência, situação que o fez assumir algumas obrigações em casa. Alguns
anos depois foi influenciado a cursar medicina, curso no qual conheceu Joseph Bell, o qual
devido as suas habilidades peculiares em lógica e dedução, inspirou a criação do detetive
Sherlock Holmes (GOMES, 2016).
Curiosamente, as histórias de Sherlock não eram as preferidas de Doyle. Em seu livro
“A Nova Revelação”, onde consta uma breve biografia do escritor, podemos encontrar a
seguinte declaração:
O famoso personagem de seus romances policiais, Sherlock Holmes, granjeara imensa
popularidade, fato que desconcertava Conan Doyle, que desejava do público maiores
atenções para as suas novelas históricas. Tanto assim que, posteriormente, “matou”
Sherlock Holmes. Mas essa criação do seu pensamento foi tão prodigiosa, tão genial,
que ele se viu forçado a provocar-lhe a “ressurreição”, cedendo ao clamor de milhares
de leitores, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo! (DOYLE,
1918, p. 83).

O lançamento do personagem ocorreu no livro “Um Estudo em Vermelho”, escrito em
1886, e publicado em 1887 (GOMES, 2016). Gomes (2016, p.12) define Sherlock como um
[...] detetive-consultor que tem excentricidades e alguns vícios, é dotado de um
pensamento dedutivo fora do comum e que possui vasto conhecimento nas áreas de
botânica, geologia, química, anatomia, literatura sensacionalista, leis inglesas, além de
muito saber tocar violino e ser conhecedor de esgrima, boxe e espadachim.

Em suas histórias, Sherlock ganha a companhia do Dr Watson, que o auxilia na
resolução dos mais diversos e bizarros mistérios. Magno e Kuhl (2018) discorrem brevemente
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sobre o funcionamento social do detetive, associando ao Transtorno do Espectro Autista devido
à dificuldade em estabelecer relações com o pares da sua faixa etária, e o desinteresse em
compartilhar experiência com outras pessoas. As autoras também citam a reciprocidade social
e emocional ausente. Observando as características apresentadas por Sherlock, o objetivo deste
trabalho é analisar de forma detalhada a presença e recorrência destes e dos demais sintomas
do Transtorno do Espectro Autista no detetive.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa, quanto à abordagem, se caracteriza como um estudo qualitativo, e esta
opção se justifica porque o método escolhido tem o ambiente como fonte direta de dados, sem
qualquer manipulação intencional do pesquisador. Segundo Moreira (2002), essa observação a
campo é conceituada como sendo uma estratégia que combina ao mesmo tempo a participação
ativa com os sujeitos e a observação intensiva em ambientes naturais. Nesta pesquisa serão
analisadas as cenas da série televisiva “Sherlock” com o objetivo de observar o comportamento
do detetive Sherlock Holmes.
No que diz respeito aos objetivos do estudo, esta pesquisa pode ser classificada como
descritiva. Segundo Gil (2002, p. 42) o objetivo principal desta categoria é
[...] a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser
classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a
observação sistemática.

O indivíduo a ser estudado é o detetive Sherlock Holmes, e a coleta de dados será
realizada através da análise dos episódios da série televisiva “Sherlock”, produzida pela
emissora BBC e atualmente disponível no serviço de streaming Netflix. Quanto aos
procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa pode ser classificado como estudo de caso. Este
classifica-se como um “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a
permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os
outros tipos de delineamentos considerados” (GIL, 2008, p. 57). Os aspectos observados no
caso serão os comportamentos de Sherlock, as relações pessoais do detetive e o funcionamento
mental quando se dedica a resolver as investigações.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Os resultados da pesquisa e as discussões são apresentados a seguir, tendo como norte
os objetivos da pesquisa, entre eles: compreender se o detetive Sherlock Holmes apresenta
Transtorno do Espectro Autista - TEA, pesquisar os sintomas e características do TEA, e
analisar o comportamento apresentado por Sherlock Holmes nos episódios da série televisiva
intitulada “Sherlock”.
Singularidades no comportamento de Sherlock Holmes podem ser observadas já no
primeiro episódio da série “Sherlock”. A cena clássica na qual o detetive e John Watson, seu
futuro companheiro de aventuras, se encontram pela primeira vez é um exemplo no qual é
possível perceber a perplexidade causada pelas habilidades dedutivas de Sherlock. Nesta cena
John vai ao necrotério com o objetivo de encontrar Holmes por indicação de um amigo, após
ter mencionado a este que precisava de alguém para dividir um apartamento em Londres.
Quando Watson chega ao necrotério, Sherlock o observa e sem ao menos cumprimentálo faz a seguinte pergunta: “Afeganistão ou Iraque?” John era médico do exército e havia
voltado recentemente do Afeganistão. Logo após este responder à primeira pergunta um tanto
perplexo, o médico é novamente questionado pelo detetive com a seguinte frase: “Gosta de
violinos?” Watson rebate: “Desculpe, o quê?” E, então, Sherlock diz que toca o violino quando
precisa pensar e que pode não falar por dias, perguntando ao final se isso incomodaria John.
Segundo o detetive eles deveriam conhecer o pior lado um do outro antes de decidirem morar
juntos. Watson pergunta ao seu amigo se este falou à Holmes sobre a intenção dele, e o amigo
nega. Sherlock, então, diz que deduziu o motivo do aparecimento de John já que havia
comentado com seu amigo em comum que precisava de alguém para dividir um apartamento.
Acrescenta, ainda, que outro aspecto que contribuiu em sua dedução foi o fato de John ter
retornado da guerra recentemente, e por isso deveria estar em busca de uma residência. John
pergunta como Sherlock chegou a esta conclusão, porém o detetive sai apressado, deixando
para o médico o endereço e horário no qual deveriam se encontrar para conhecer o apartamento.
A resposta ao questionamento de John a respeito das deduções vem em uma cena alguns
minutos depois, na qual Sherlock começa a listar os aspectos que observou em Watson. Ambos
estão em um táxi a caminho de uma cena de crime quando Watson pergunta por que a polícia
procuraria ajuda de um amador. Holmes começa a detalhar, então, o que observou em Watson.
Cada ponto descrito por Sherlock é acompanhado por aproximações da câmera detalhando os
aspectos observados, e por anotações na tela, fazendo com que o telespectador observe
novamente a cena apresentada, porém agora a partir do olhar do minucioso do detetive.
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O primeiro ponto citado foi a postura militar do médico, o corte de cabelo corroborou a
suspeita profissional a respeito de John. Porém, o vocabulário e a forma de falar de Watson
fizeram Holmes deduzir que ele havia estudado medicina, portanto seria médico do exército.
Apesar de precisar de um apoio para andar e estar mancando, o médico permaneceu em pé
enquanto estava no laboratório, o que evidenciou o caráter psicológico na dificuldade em andar,
confirmando que o ferimento ocorreu em circunstâncias traumáticas, enquanto John estava em
serviço. O fato de apresentar pele bronzeada no rosto, mas não acima dos pulsos, confirmou
que John havia estado fora, porém não havia tomado sol, portanto, poderia ter servido ao
exército no Afeganistão ou no Iraque. Por fim, Sherlock fala a respeito do celular de Watson, o
qual pediu emprestado na primeira vez que o viu. Através do nome gravado no celular, Holmes
deduz que ele pertencia ao irmão de Watson, e que eles não se davam bem, porque o médico
preferiu dividir um apartamento com um estranho à procurá-lo.
Todas as deduções são confirmadas por Watson com a exceção de uma, de que o médico
na verdade possui uma irmã. Cenas como esta são recorrentes nos episódios. A percepção
aguçada de Sherlock sobre o mundo ao seu redor, somada à sua agilidade na dedução são a
marca registrada do detetive. Sacks (1995) falando a respeito das experiências que vivenciou
no trabalho com portadores do TEA, cita que mesmo entre os que possuem prejuízos severos
em decorrência do transtorno, é possível observar o que ele chama de ilhas de capacidade. Sacks
afirma que mesmo com certas funções prejudicadas, é possível que o portador disponha de
talentos especiais para determinadas áreas, que seriam mantidos devido à atenção e foco que
estes despendem em relação ao seu objeto de fixação.
Sherlock cita diversas vezes durante os episódios seu fascínio por resolver crimes.
Quando está resolvendo um caso Holmes pode passar dias sem dormir ou comer. Essa
característica ficou evidenciada no segundo episódio da primeira temporada. Neste episódio,
Sherlock resolveu quatro enigmas em sequência, cada um com duração entre 6 e 8 horas.
Durante o processo, o detetive não demonstrou cansaço ou fome, porém Watson, que o
acompanhava, acabou dormindo quando precisou ir ao trabalho e se alimentou em uma das
cenas, além de demonstrar o cansaço em vários momentos.
Schimid (2017) cita a intensidade ou foco anormais em interesses fixos e extremamente
restritos como características do TEA. Além do evidente interesse na resolução de crimes,
durante os episódios, podemos observar Sherlock realizando experimentos pouco
convencionais, ou citando pesquisas com temáticas peculiares. Já no primeiro episódio, na
mesma cena em que conhece Watson, Sherlock está no laboratório do necrotério desferindo
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golpes em um cadáver a fim de determinar o aparecimento de hematomas após o óbito. No
primeiro episódio da segunda temporada, Watson cita uma pesquisa de Holmes na qual ele
cataloga 243 tipos diferentes de cinzas de tabaco. Sacks (1995, p. 254) aos falar a respeito da
inteligência autista, a define como “uma inteligência praticamente intocada pela tradição e pela
cultura - pouco convencional, não ortodoxa, estranhamente “pura” e original, análoga à
inteligência da verdadeira criatividade”.
Entre os métodos dedutivos de Sherlock um que ganha grande ênfase na série é o
“palácio da mente” que consiste em uma forma de memorização que possibilita ao detetive reter
todas as informações desejadas, organizando-as em sua mente como se houvesse um arquivo
imaginário. Quando necessita de alguma informação específica, Holmes precisa apenas fazer o
caminho até o “local” no qual armazenou a informação. A técnica é mencionada a partir do
segundo episódio da segunda temporada, e a partir de então é utilizada sempre que o detetive
precisa acessar informações específicas. O DSM V (APA, 2014) cita como característica do
TEA rituais, ou padrões repetitivos de comportamento, que podem estar relacionados com a
forma com que Sherlock armazena e posteriormente busca os dados em sua mente.
Apesar da evidente habilidade para deduzir até detalhes imperceptíveis aos demais no
que diz respeito à crimes, o mesmo não pode ser dito quando o assunto é a construção de
relações pessoais. No primeiro episódio, quando Watson deixa a cena do crime, é abordado pela
sargento Sally Donovan, que o adverte a respeito de Sherlock. Sally aconselha John a se afastar
de Holmes, dizendo que ele não tem amigos e é esquisito. A sargento diz que o detetive gosta
tanto de crimes que um dia apenas para desvendá-lo não será suficiente, e ele terá que cometêlos.
Aos descrever a dinâmica das relações pessoais nos portadores do TEA, Sacks (1995)
sinaliza a respeito da dificuldade em conquistar a amizade genuína, bem como manter estes
relacionamentos. Iniciar as relações também não figura entre suas capacidades mais
desenvolvidas. Curiosamente, ainda, no primeiro episódio da primeira temporada, John Watson
encontra com Mycroft Holmes, irmão de Sherlock, e este cita que ele é o mais próximo que o
detetive tem de um amigo.
Porém, à medida que os episódios avançam, é possível perceber um estreitamento de
laços, ainda que permeado de situações pouco convencionais, entre Sherlock e algumas pessoas
do seu círculo de convívio. A aproximação de Watson fica evidente, atraindo inclusive a
atenção de vilões que o colocaram por duas vezes em situação de perigo a fim de chamar a
atenção de Sherlock. No entanto, os esforços evidentes no sentido de salvar Watson do perigo
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contrastam com algumas ações do detetive. Um exemplo é quando Holmes forja sua morte no
terceiro episódio da segunda temporada. O detetive passa dois anos desmembrando uma rede
mafiosa, enquanto John não sabe a respeito da farsa. Várias pessoas próximas, incluindo uma
rede de informantes moradores de rua que Sherlock cultiva sabiam que o detetive estava vivo.
Importante citar que Sherlock o observou John escondido, enquanto este chorava em seu
túmulo, dizendo que sentia sua falta e pedindo para que Holmes não tivesse morrido.
É possível perceber um aspecto comum à todas as relações que Sherlock desenvolve ao
longo da série. Quando Moriarty enfrenta o detetive no terceiro episódio da segunda temporada,
o vilão usa como cartada final a ameaça de matar seus amigos. Estão nesta lista Watson,
Lestrade e a Sra. Hudson. É interessante considerar que todas estas relações estão de alguma
forma ligadas à resolução de crimes. Watson se torna seu companheiro para desvendar
mistérios, Lestrade é o investigador da Scotland Yard que solicita a ajuda de Sherlock nos casos,
e até mesmo a Sra. Hudson, a locatária do apartamento habitado por Holmes e Watson,
conheceu Sherlock porque este a ajudou a provar que seu ex-marido era criminoso e deveria ser
executado, o que de fato aconteceu.
Nesta ocasião, Sherlock desenvolve um plano para vencer o jogo com Moriarty, que
culmina em sua morte forjada. A peça principal do plano é Molly Hooper, que não sofreu
ameaças de Moriarty, mas ouve do Holmes que ela também figura entre seus amigos. Molly
trabalha em um necrotério, local onde Sherlock por vezes performa suas experiências pouco
usuais.
A partir desta perspectiva, muito embora o TEA se apresente de forma diferente em
cada pessoa, podemos traçar um paralelo entre Sherlock Holmes e Temple Grandin. Temple
também possui o transtorno e desenvolveu um interesse pela área veterinária, especialmente
por animais de grande porte, se tornando uma referência às pessoas com o TEA. Ao perceber a
necessidade de humanizar o tratamento despendido a estes animais, ela cria um dispositivo com
o objetivo de imobilizá-los e acalmá-los. Grandin faz adaptações neste dispositivo e cria então
a máquina do abraço, que a pressiona e imobiliza, com o objetivo de atenuar suas crises de
ansiedade (SCHMIDT, 2012). Enquanto Temple importa da sua área de interesse um
dispositivo para auxiliar em sua vida pessoal, Sherlock constrói suas relações a partir das
investigações que realiza.
Até mesmo o interesse romântico de Sherlock, Irene Adler, tem relação com a resolução
de mistérios. Holmes chama Irene de “a mulher”, termo que, segundo Mycroft, sugere que ela
se difere das demais, e, portanto, teria a atenção do detetive. É interessante pontuar que Irene é
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a única mulher durante os episódios que consegue criar enigmas para Sherlock resolver,
exigindo do detetive um grande esforço dedutivo para encontrar a resposta destes. Inclusive
quando encontra Irene pela primeira vez, Sherlock não consegue fazer nenhuma dedução à seu
respeito.
As referências ao seu interesse amoroso são sutis, geralmente feitas por pessoas
próximas, e por vezes deixam o espectador sem uma resposta clara sobre a forma como este
relacionamento ocorreria. No segundo episódio da quarta temporada, Sherlock admite para
Watson que algumas vezes responde às inúmeras mensagens enviadas por Irene. O detetive
também à salva da morte em um momento. Porém, ao conversar com Watson a respeito de Irene
no episódio quatro da terceira temporada, Sherlock refere-se a ela como “formidável adversária,
uma aventura incrível”.
Mesmo considerando a possível ligação entre o foco de Sherlock na resolução dos
mistérios e seu interesse por Irene, o fato de apresentar aspectos do TEA não exclui a
possibilidade de que Sherlock tenha sentimentos por Srta. Adler. Schmidt (2012) diz que a
forma diferente que cada pessoa com o transtorno possui de demonstrar afeto, não significa a
falta do sentimento em si. É interessante observar que Holmes salvou Irene da morte, livrou
Watson do perigo mais de uma vez, e quando Mary, esposa de Watson, estava sendo perseguida
por um inimigo de seu passado, pediu para que ela voltasse à Londres, pois seria mais fácil
protegê-la na cidade, comportamento este que vai de encontro à afirmação do autor.
É pertinente mencionar que as falas de Sherlock por vezes causam certo espanto nos
que estão a sua volta. Não raro, ele é advertido por Watson durante um caso. No primeiro
episódio, por exemplo, Sherlock fica animado ao saber que possivelmente existe um serial
killer à solta. Este já teria feito 4 vítimas. Ao sair de seu apartamento em direção à cena do
crime Sherlock se despede da Sra. Hudson, que pergunta se John irá com ele. O detetive, então,
responde “Suicídio impossível, quatro! Não dá pra ficar em casa quando algo divertido
acontece”. Sra. Hudson o repreende dizendo que não é certo ficar feliz com esta situação, ao
passo que Sherlock responde: “Quem se importa com o certo? O jogo, Sra. Hudson, acabou de
começar!”.
O discurso de Sherlock no casamento de John e Mary também é bastante peculiar.
Holmes decide falar a respeito dos casos que resolveu ao lado de John, e apesar de dizer frases
memoráveis como “Eu resolverei seu caso, John salvará sua vida”, mencionando que John
compreende pessoas da mesma forma como ele compreende cenas de crime, o discurso todo é
permeado por momentos nos quais a plateia fica perplexa com comentários feitos pelo detetive.
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Um destes momentos ocorre quando Sherlock diz que não poderia parabenizar o casal porque
segundo ele “o casamento, para mim, é apenas uma comemoração falsa, ilusória, irracional e
sentimental neste mundo aflito e moralmente comprometido”, e complementa dizendo que o
casamento seria a maldição da sociedade e da nossa espécie. Curiosamente em meio ao discurso
o detetive percebe que existe alguém em perigo entre os convidados, e começa a desvendar o
mistério ainda enquanto palestra aos presentes.
O DSM V (APA, 2014) cita, a respeito da interação social nos portadores do TEA, que
as dificuldades sociais nos adultos são evidenciadas nos aspectos intuitivos das relações. Para
o portador do transtorno compreender o que deve ou não ser dito em uma conversa, ou até
mesmo a forma de iniciá-las, pode ser uma tarefa complexa. Muito embora alguns desenvolvam
estratégias para compensar este déficit, enfrentar essas situações sem apoio pode gerar
sofrimento com o esforço realizado.
Considerando os pontos levantados nesta discussão, bem como as características
diagnósticas descritas pelo DSM V, podemos observar a presença dos seguintes critérios
diagnósticos no personagem Sherlock. Considerando os critérios do grupo A, o item 1 (um)
déficit na reciprocidade socioemocional, pode ser observado na dificuldade recorrente do
detetive em iniciar ou manter conversas, sendo diversas vezes advertido por Watson quando
profere algum comentário impróprio. O item 3 (três), déficit para desenvolver, manter e
compreender relacionamentos, também está presente na vivência de Sherlock, tendo em vista
que as relações que este desenvolve são raras, e usualmente relacionadas às investigações
(APA, 2014).
Já dos itens abrangidos pelo grupo B, o item 2 no que diz respeito aos padrões
ritualizados de comportamentos, pode ser observado na forma como Sherlock armazena e
buscas as informações em sua memória, técnica à qual ele nomeia como “palácio da mente”. É
interessante mencionar também o apego do detetive ao violino, sendo que este aparece com
certa frequência na dinâmica de investigação, ajudando Sherlock no processo de concentração.
O item 3 (três), interesses fixos e altamente restritos, incomuns em intensidade ou foco, pode
ser observado em alguns pontos. O primeiro e mais evidente seria o interesse fixo de Sherlock
pela resolução de casos que apresentam alguma peculiaridade. As pesquisas pouco
convencionais realizadas pelo detetive também são abrangidas por este critério devido ao seu
caráter excêntrico, envolvendo experimentos feitos em seu apartamento com olhos, dedos e
cabeças humanas, todos armazenados em seu refrigerador; e também interesses atípicos, como
por exemplo o catálogo de 243 tipos de cinzas de cigarro. No que se refere ao grupo B, para
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que se confirme o diagnóstico do TEA, precisam estar presentes ao menos dois itens dos quatro
citados.
O item 2 (dois) do grupo A, déficit na comunicação não verbal, e os itens do grupo B
de número 1 (um), fala estereotipada, movimentos motores, ou uso de objetos repetitivos; e 4
(quatro), hiper ou hiporreatividade à estímulos do ambiente; não puderam ser observados de
forma significativa no comportamento de Sherlock durante os episódios da série.
No que se refere aos critérios não atendidos faz-se importante salientar alguns pontos.
Sacks (1995, p. 272) cita que “o autismo sendo uma doença do desenvolvimento, costuma
tornar-se menos extremo conforme a pessoa fica mais velha, sendo possível aprender a lidar
melhor com ele”. O autor ainda cita que mesmo apresentando um quadro mais prejudicado pelo
transtorno na primeira infância, é possível que, ao atingir a juventude, o portador desenvolva
habilidades que o tornem apto à viver uma vida aparentemente normal (SACKS, 1995).
É o caso de uma família com a qual Sacks (1995) teve contato. A apesar de
diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista em grau leve e moderado, eles
desenvolveram o que o autor denomina “fachada de normalidade” (SACKS, 1995, p.276). A
família aprendeu a agir como as outras pessoas, muito embora não compreendesse as reais
motivações destes comportamentos. Casos como este reforçam a diversidade na manifestação
da ocorrência do TEA, tanto na questão dos critérios diagnósticos apresentados, como no que
diz respeito ao grau de intensidade dos sintomas e sua variação ao longo da vida.
O DSM ainda estabelece algumas condições para que estes sintomas sejam considerados
válidos para o diagnóstico do TEA. O critério C diz que os sintomas devem ser observados
precocemente, porém podem ser evidenciados apenas quando as demandas sociais os exigirem,
na iniciação escolar, por exemplo. Neste caso, não é possível consultar com propriedade a vida
pregressa do detetive. O que temos acesso são poucas informações avulsas, que não nos
fornecem indícios claros da presença dos sintomas em sua infância.
O critério B define que os sintomas devem causar prejuízos nos âmbitos social,
profissional ou em outras áreas, o que pode ser observado na dinâmica das relações do detetive,
bem como no fato de que ele não possui um emprego fixo, e é apenas chamado a cooperar com
a polícia sem remuneração. Por último, o critério D estabelece que o diagnóstico de transtorno
do desenvolvimento intelectual não deve explicar de melhor forma os sintomas apresentados,
o que de fato não acontece porque Holmes não atende as características diagnósticas do
transtorno do desenvolvimento intelectual.
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Ao analisar os objetivos específicos desta pesquisa, sendo estes: pesquisar os sintomas
e características do TEA, e analisar o comportamento apresentado por Sherlock Holmes nos
episódios da série televisiva intitulada “Sherlock”, foi possível compreender que o
comportamento apresentado por Holmes atende a maioria dos critérios diagnósticos definidos
pelo DSM, excetuando-se apenas o prejuízo na comunicação não verbal e a confirmação da
incidência dos sintomas na infância, devido à falta de informações a respeito deste período.
Considerando a gama dos sintomas apresentados e o prejuízo causado por estes no âmbito social
e profissional de Sherlock, bem como a diversidade na manifestação dos sintomas do transtorno
é possível considerar como uma hipótese diagnóstica que o detetive apresenta o Transtorno do
Espectro Autista.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O comportamento excêntrico de Sherlock, combinado com a habilidade descomunal em
investigação, é evidenciado ao longo do material analisado e pôde ser observado na discussão
desta pesquisa. A análise detalhada dos episódios, tendo como referência a fundamentação
teórica resultou nas seguintes considerações.
Considerando a hipótese inicial desta pesquisa, de que o detetive Sherlock Holmes
apresenta todas as características do TEA, podendo ser diagnosticado com o transtorno,
observamos que: Ao considerar os critérios diagnósticos trazidos pelo DSM V, observou-se que
o critério 2 (dois) do grupo A, que faz referência ao déficit na comunicação não verbal, não
ficou evidenciado de forma significativa ao longo dos episódios. Também não foi possível obter
dados conclusivos a respeito do comportamento de Holmes durante a infância por falta de
informações a respeito deste período. Tal observação cumpriria o critério C, que, portanto,
também não pôde ser confirmado.
Porém o comportamento apresentado atende à todas as demais características
diagnósticas do Transtorno do Espectro Autista descritas no DSM V. No que diz respeito a estes
critérios, o detetive poderia ser classificado como pertencente ao grupo de gravidade nível 1
(um), necessitando de apoio, mas não de forma substancial. Considerando a gama de critérios
atendidos e a diversidade na manifestação do transtorno, seria possível considerar o TEA como
uma hipótese diagnóstica no caso do detetive.
Uma das fragilidades desta pesquisa é a limitação ao material audiovisual para
conclusão diagnóstica, não sendo possível obter relatos diretos do objeto de estudo ou de
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pessoas próximas. A adaptação do personagem literário, originalmente desenvolvido por Arthur
Conan Doyle, ao formato audiovisual também pode ser considerada uma fragilidade, por serem
possivelmente necessárias adequações à dinâmica dos acontecimentos, e, portanto, ao
funcionamento do detetive. A sugestão de pesquisa, para que se possa avaliar o comportamento
de Sherlock sob a perspectiva de seu autor original, seria utilizar a obra de Doyle como base.
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