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Sherlock Holmes pegou o frasco no canto do aparador da lareira e tirou 
a seringa hipodérmica3 de seu elegante estojo de marroquim. Com seus 

dedos longos, brancos e nervosos, ajustou a delicada agulha e arregaçou o 
punho esquerdo da camisa. Durante um curto tempo seus olhos repousa-
ram pensativamente no antebraço e no punho, musculosos, pontilhados 
por um sem-número de picadas. Por fi m, introduziu a ponta aguda, aper-
tou o minúsculo êmbolo e recostou-se na poltrona forrada de veludo com 
um longo suspiro de satisfação.4

Três vezes por dia, durante muitos meses, eu havia testemunhado 
essa cena, mas o costume não me levara a aceitá-la. Ao contrário, a cada 
dia eu fi cava mais irritado àquela visão, e à noite minha consciência pe-
sava diante da ideia de que me faltara coragem para protestar. Muitas e 
muitas vezes eu prometera que daria vazão aos meus sentimentos sobre 
o assunto; mas havia um não sei quê no ar sereno, indiferente de meu 
companheiro que fazia dele o último homem com quem uma pessoa gos-
taria de tomar algo parecido com liberdade. Seus grandes talentos, suas 
maneiras primorosas e minha experiência com suas muitas qualidades 
extraordinárias, tudo isso me deixava acanhado e hesitante em interferir 
em sua vida.

I. A ciência da dedução2
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Naquela tarde, no entanto, fosse por causa do Beaune5 que eu tomara 
no almoço ou da exasperação adicional produzida pela extrema deliberação 
de suas maneiras, senti de repente que não podia mais me conter.

“O que é hoje”, perguntei, “morfi na6 ou cocaína?”7

Ele levantou os olhos languidamente do velho volume em caracteres 
góticos8 que abrira.

“É cocaína”, disse, “uma solução a sete por cento.9 Gostaria de expe-
rimentar?”10

“Em absoluto”, respondi bruscamente. “Minha constituição ainda não 
se recuperou da campanha afegã.11 Não posso me permitir impor-lhe ne-
nhum esforço extra.”

Ele sorriu da minha veemência. “Talvez você tenha razão, Watson”, 
disse. “Suponho que a infl uência física dela seja má. Considero-a, contu-
do, tão transcendentalmente estimulante e aclaradora para a mente que 
não dou muita importância a seus efeitos secundários.”

“Mas pense!” disse eu, seriamente. “Avalie o custo! Seu cérebro pode, 
como você diz, ser estimulado e acelerado, mas trata-se de um processo 
patológico e mórbido, que envolve maior alteração dos tecidos e pode levar 

“Seus olhos repousaram pensativamente no antebraço 
e no punho, musculosos.” [Richard Gutschmidt, 

Das Zeichen der Vier, Stuttgart, Robert Lutz Verlag, 1902]
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no mínimo a uma debilidade permanente. Você conhece, também, a rea-
ção de melancolia que lhe sobrevém.12 Certamente não vale a pena. Por 
que deveria você, por um mero prazer efêmero, se arriscar a perder aqueles 
imensos talentos de que foi dotado? Lembre-se de que falo não apenas 
como um companheiro para outro, mas como um médico para alguém por 
cuja constituição é em certa medida responsável.”13

Ele não pareceu ofendido. Ao contrário, uniu as pontas dos dedos e 
apoiou os cotovelos nos braços de sua cadeira, como alguém desejoso de 
conversar.

“Minha mente”, disse, “rebela-se contra a estagnação. Dê-me proble-
mas, dê-me trabalho, dê-me o mais abstruso criptograma ou a mais in-
tricada análise, e estou em casa. Posso prescindir então de estimulantes 
artifi ciais. Mas abomino a rotina enfadonha da existência. Anseio por exal-
tação mental. Foi por isso que escolhi minha própria profi ssão, ou melhor, 
inventei-a, porque sou o único no mundo a exercê-la.”

“O único detetive não ofi -
cial?” perguntei, alçando as so-
brancelhas.

“O único detetive consul-
tor não ofi cial”, respondeu ele. 
“Sou o último e o mais eleva-
do tribunal de apelação na de-
tecção. Quando Gregson,  Les-
trade ou Athelney Jones estão 
desnorteados – o que, diga-se 
de passagem, é seu estado 
normal –, o assunto é trazi-
do à minha consideração. Eu 
examino os dados, como um 
especialista, e pronuncio uma 
opinião abalizada. Não rei-
vindico nenhum mérito nes-
ses casos. Meu nome não apa-
rece em nenhum jornal. O 
próprio trabalho, o prazer de 

“Abomino a rotina enfadonha da existência.”
[Frederic Dorr Steele, Adventures of Sherlock Holmes, vol.I, 

1950. A ilustração indica que ela foi “redesenhada por 
Mr. Steele para essa edição”. James Montgomery, em A 
Study in Pictures, identifica o trabalho original como uma 
ilustração para “O rosto lívido”, publicada no Louisville 
Courier-Journal em 30 de janeiro de 1927 (note o “26” 
próximo à assinatura do artista), em que a figura sentada 

representava indubitavelmente Mr. James M. Dodd!]
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encontrar um campo para minhas capacidades peculiares, é minha mais 
elevada recompensa. Mas você mesmo teve alguma experiência de meus 
métodos de trabalho no caso de Jefferson Hope.”

“Sim, de fato”, respondi cordialmente. “Nada me impressionou tanto 
em minha vida. Cheguei mesmo a corporifi cá-la numa pequena brochura, 
com o título um tanto extravagante de ‘Um estudo em vermelho’.”14

Ele sacudiu a cabeça tristemente.
“Passei os olhos nela”, disse. “Honestamente, não posso parabenizá-

lo. A detecção é, ou deveria ser, uma ciência exata e deveria ser tratada da 
mesma maneira fria e desapaixonada. Você tentou dar-lhe um toque de 
romantismo,15 o que produz mais ou menos o mesmo efeito que se intro-
duzisse uma história de amor ou a fuga de um casal de amantes na quinta 
proposição de Euclides.”16 

“Mas o romance estava lá”, protestei. “Eu não podia falsear os fatos.”
“Alguns fatos deveriam ser suprimidos, ou, pelo menos, um justo sen-

so de proporção deveria ser observado em seu tratamento. O único ponto 
digno de menção no caso foi o curioso raciocínio analítico dos efeitos para 
as causas, mediante o qual consegui deslindá-lo.”

Fiquei aborrecido com essas críticas a uma obra que se destinara es-
pecialmente a agradá-lo. Confesso, também, que me senti irritado pela 
egolatria que parecia exigir que cada linha de meu texto fosse dedicada a 
seus próprios feitos especiais. Mais de uma vez durante os anos em que 
havia morado com ele em Baker Street, eu observara que havia uma ponta 
de vaidade sob as maneiras serenas e didáticas de meu amigo. Não fi z 
nenhum comentário, contudo, e fi quei afagando minha perna ferida.17 Ela 
fora atravessada por uma bala de jezail18 algum tempo antes, e, embora 
isso não me impedisse de caminhar, doía de maneira extenuante a cada 
mudança de tempo.

“Minha clientela estendeu-se recentemente ao Continente”, disse Hol-
mes depois de algum tempo, enchendo seu velho cachimbo de raiz de urze-
branca. “Fui consultado semana passada por François le Villard,19 que, como 
você provavelmente sabe, assumiu nos últimos tempos uma posição bas-
tante elevada no serviço de detecção francês. Ele tem todo o talento celta 
da intuição rápida, mas é defi ciente no amplo espectro de conhecimentos 
exatos essencial para maior desenvolvimento de sua arte. O caso dizia res-
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peito a um testamento e possuía algumas características de interesse. Fui 
capaz de referi-lo a dois casos paralelos, um ocorrido em Riga em 1857, o 
outro em St. Louis em 1871, que lhe sugeriram a verdadeira solução. Aqui 
está a carta que recebi esta manhã agradecendo meu auxílio.”

Enquanto falava, jogou-me uma folha amassada de papel de carta es-
trangeiro. Corri os olhos por ela, percebendo uma profusão de elogios, com 
magnifi ques, coup de maîtres20 e tours de force espalhados, tudo atestando a 
ardente admiração do francês.

“Ele fala como um aluno a seu mestre”, disse eu.
“Oh, ele valoriza excessivamente a minha ajuda”, disse Sherlock Hol-

mes com indiferença. “Ele próprio tem consideráveis aptidões. Possui duas 
das três qualidades necessárias ao detetive ideal: tem capacidade de ob-
servação e de dedução. Só é defi ciente em conhecimento, e isso pode vir 
com o tempo. Agora está traduzindo todos os meus trabalhinhos para o 
francês.”

“Seus trabalhos?”
“Ah, não sabia?” exclamou, rindo. “Sim, perpetrei várias monografi as. 

Todas tratam de assuntos técnicos. Aqui está uma, por exemplo, “Sobre 
a distinção entre as cinzas dos vários tabacos”.21 Nela enumero cento e 
quarenta formas de tabaco de charuto, cigarro e cachimbo, com pranchas 
coloridas22 ilustrando a diferença nas cinzas. Esse é um ponto que está 
sempre vindo à tona em julgamentos criminais, e que é por vezes de su-
prema importância como uma pista. Se você pode dizer com certeza, por 
exemplo, que um assassinato foi cometido por um homem que fumava um 
lunkah indiano,23 isso obviamente estreita seu campo de busca. Para o olho 
treinado há tanta diferença entre as cinzas pretas de um Trichinopoli24 e a 
lanugem branca de bird’s-eye25 quanto entre um repolho e uma batata.”

“Você tem um pendor extraordinário para as minúcias”, observei.
“Aprecio a importância delas. Aqui está minha monografi a sobre o ras-

treamento de pegadas, com algumas observações sobre o uso de gesso para 
preservar impressões.26 Eis aqui também um trabalhinho curioso sobre a 
infl uência do ofício sobre a forma da mão,27 com linotipias das mãos de 
telhadores, marinheiros, cortadores de cortiça, tipógrafos, tecelões e po-
lidores de diamantes.28 É uma matéria de grande interesse prático para o 
detetive científi co – especialmente em casos de corpos não reclamados, ou 
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na descoberta de antecedentes de criminosos. Mas eu o estou cansando 
com o meu hobby.”29 

“De maneira alguma”, respondi com sinceridade. “Isso é do maior in-
teresse para mim, especialmente desde que tive a oportunidade de obser-
var a aplicação prática que lhe dá. Mas falou há pouco de observação e 
dedução. Por certo uma implica a outra em certa medida.”

“Ora, só ocasionalmente”, respondeu ele, recostando-se voluptuosa-
mente na poltrona e tirando grossos anéis azuis de seu cachimbo. “Por 
exemplo, a observação me mostra que você esteve na agência dos Correios 
de Wigmore Street esta manhã, mas a dedução me permite saber que ali 
passou um telegrama.”

“Certo!” disse eu. “Certo nos dois pontos! Mas confesso que não vejo 
como chegou a isso. Foi um impulso repentino de minha parte e não o 
mencionei a ninguém.”

“É a própria simplicidade”, observou ele, rindo de minha surpresa – 
“tão absurdamente simples que uma explicação é supérfl ua; mas ela pode 
servir para defi nir os limites entre a observação e a dedução. A observação 
me diz que você tem um pouco de barro avermelhado preso no peito do 
pé. Bem na frente dos Correios de Wigmore Street eles removeram o cal-
çamento e escavaram alguma terra, que se espalhou de tal maneira que é 
difícil não pisar nela ao entrar. A terra é desse matiz avermelhado peculiar 
que, pelo que sei, não é encontrado em nenhum outro lugar nas redonde-
zas. Tudo isso é observação. O resto é dedução.”

“Como, então, você deduziu o telegrama?”
“Ora, claro que eu sabia que você não tinha escrito uma carta, pois 

passei a manhã toda sentado na sua frente. Vejo também em sua escriva-
ninha aberta, ali, que você tem uma folha de selos e um grosso maço de 
cartões-postais. Nesse caso, para que haveria de ir ao correio, senão para 
enviar um telegrama?30 Elimine todos os outros fatores, e aquele que resta 
deve ser a verdade.”31

“Neste caso, certamente é”, retruquei após pensar um pouco. “A coisa, 
no entanto, é, como diz, das mais simples. Você me julgaria impertinente 
se submetesse suas teorias a um teste mais severo?”

“Ao contrário”, respondeu ele, “isso me impediria de tomar uma se-
gunda dose de cocaína. Ficaria encantado em examinar qualquer proble-
ma que possa me apresentar.”


