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No ano de 1878, após receber meu diploma de doutor em medicina5 da 
Universidade de Londres,6 fui para Netley7 fazer o curso prescrito para 

os ofi ciais médicos do Exército.8 Tendo concluído meus estudos ali, fui de-
vidamente incorporado ao 5º Regimento de Fuzileiros de Northumberland9 

como médico assistente. Na época o regimento achava-se estacionado na 
Índia e, antes que eu pudesse me juntar a ele, a Segunda Guerra Afegã foi 
defl agrada.10 Ao desembarcar em Bombaim, fui informado de que minha 
unidade avançara pelos desfi ladeiros e já penetrara profundamente no país 
do inimigo. Segui em frente, contudo, com muitos ofi ciais que estavam na 
mesma situação que eu, e consegui chegar são e salvo a Kandahar,11onde 
encontrei meu regimento e assumi imediatamente minhas novas funções.

A campanha rendeu honrarias e promoção a muitos, mas para mim 
resultou apenas em infortúnio e desgraça. Fui removido de minha bri-
gada e incorporado aos Berkshires,12 com os quais servi na batalha fatal 
de Maiwand.13 Ali fui atingido no ombro14 por uma bala de jezail,15 que 
estilhaçou o osso e roçou a artéria subclávia. Teria caído nas mãos dos 
ghazis16 assassinos, não tivessem sido a devoção e a coragem demonstradas 
por Murray,17 meu ordenança, que me jogou de través sobre um cavalo de 
carga e conseguiu me levar em segurança até as linhas britânicas.

PA R T E  I

I. Mr. Sherlock Holmes

(Nova tiragem das reminiscências do Dr. John H.2 Watson, 
 ex-membro do Departamento Médico do Exército3)4
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Esgotado pela dor e combalido pe-
las prolongadas privações por que pas-
sara, fui removido, com um grande com-
boio de feridos, para o hospital base em 
Peshawar. Ali me reanimei, e já me res-
tabelecera a ponto de ser capaz de cami-
nhar pelas enfermarias, e até de tomar 
um pouco de sol na varanda, quando fui 
atingido pela febre entérica,18 aquela 
maldição de nossas possessões indianas. 
Passei meses desenganado, e, quando fi -
nalmente voltei a mim e comecei a con-
valescer, estava tão fraco e emaciado que 
uma junta médica decidiu que não de-
veria esperar nem mais um dia para me 
mandar de volta para a Inglaterra. Fui 
despachado, assim, no navio de transpor-
te de tropas Orontes, e desembarquei um 
mês depois no píer de Portsmouth, com 

a saúde irrecuperavelmente arruinada, mas com a permissão de um go-
verno paternal para passar os nove meses seguintes tentando melhorá-la.

Não tendo amigos nem parentes na Inglaterra,19 eu estava portanto 
livre como a brisa — ou tão livre quanto pode ser um homem com uma 
renda de onze xelins e seis pence20 por dia. Nessas circunstâncias, senti-
me naturalmente atraído por Londres, essa grande cloaca para a qual todos 
os vagabundos e ociosos do Império são irresistivelmente drenados. Ali me 
hospedei por algum tempo num hotel privado21 no Strand,22 levando uma 
vida sem conforto e sem sentido, e gastando todo o dinheiro que tinha mui-
to mais liberalmente do que devia. O estado de minhas fi nanças tornou-se 
tão alarmante que logo compreendi que devia ou deixar a metrópole e ir 
morar em algum lugar na zona rural, ou fazer uma completa alteração em 
meu estilo de vida.23 Escolhendo esta última alternativa, comecei por dei-
xar o hotel e me alojar num domicílio menos pretensioso e menos caro. 

No mesmo dia em que chegara a essa conclusão,24 encontrava-me 
no Criterion Bar25 quando alguém me deu um tapinha no ombro, e, vi-
rando-me, reconheci o jovem Stamford,26 que havia sido meu assistente 

“Ali fui atingido no ombro 
por uma bala.” [Geo. Hutchinson,
 A Study in Scarlet, Londres, Ward, 

Lock Bowden, and Co., 1891]
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no Bart’s.27 A visão de um rosto amigo na 
vastidão desnorteante de Londres é algo 
realmente agradável para um homem soli-
tário. Nos velhos tempos, Stamford nunca 
me fora muito chegado, mas mesmo as-
sim saudei-o com entusiasmo, e ele, por 
sua vez, pareceu encantado ao me ver. Na 
exuberância de minha alegria, convidei-o 
para almoçar comigo no Holborn,28 e par-
timos juntos num hansom.

“Que andou fazendo consigo mes-
mo, Watson?” perguntou ele com indis-
farçável espanto, quando sacolejávamos 
pelas ruas apinhadas de Londres. “Está 
magro como um caniço e tostado como 
uma castanha.”29

Fiz-lhe um breve apanhado de minhas 
aventuras e mal o havia concluído quando 
chegamos ao nosso destino.

“Pobre coitado!” disse ele, cheio de co-
miseração, depois de ouvir meus infortúnios. “Que anda fazendo agora?”

“Estou à procura de moradia”, respondi. “Tentando resolver um proble-
ma: é possível conseguir aposentos confortáveis por um preço módico?”

“É estranho”, observou meu companheiro; “você é a segunda pessoa 
de quem ouço a mesma coisa hoje.”

“E quem foi a primeira?”
“Um sujeito que trabalha no laboratório químico no hospital. Ele se 

lamentava esta manhã por não conseguir encontrar alguém com quem di-
vidir o aluguel de uns ótimos aposentos que encontrou e que são caros 
demais para seu bolso.”

“Por Deus!” exclamei. “Se ele de fato quer alguém para dividir os cô-
modos e as despesas, eu sou justamente o homem que procura. Eu prefi ro 
ter um parceiro a morar sozinho.”

O jovem Stamford lançou-me um olhar bastante estranho por sobre 
seu copo de vinho.30 “Ainda não conhece Sherlock Holmes”, disse; “talvez 
não goste de tê-lo como um companheiro constante.”

“Eu teria caído nas mãos dos ghazis 
assassinos, não tivessem sido a 

devoção e a coragem demonstradas 
por Murray, meu ordenança.”

[Richard Gutschmidt, Späte Rache, 
Stuttgart, Robert Lutz Verlag, 1902]



14                  UM ESTUDO EM VERMELHO

“Ora, que há contra ele?”
“Bem, eu não disse que havia alguma coisa contra ele. É um pouco 

extravagante em suas ideias – um entusiasta de alguns ramos da ciência. 
Até onde sei, é um sujeito bastante decente.”

“Estudante de medicina, suponho?” perguntei.
“Não... não tenho ideia de quais são seus interesses. Creio que é ver-

sado em anatomia31 e é um químico de primeira; mas, que eu saiba, nunca 
fez nenhum curso regular de medicina. Seus estudos são muito descone-
xos e excêntricos, mas acumulou um volume de conhecimentos insólitos 
que espantaria seus professores.”

“Nunca lhe perguntou qual era seu interesse?” perguntei.
“Não; não é fácil fazê-lo falar livremente, embora possa ser bastante 

comunicativo quando lhe dá na veneta.”
“Gostaria de conhecê-lo”, disse eu. “Se tiver de morar com alguém, 

preferiria um homem estudioso, de hábitos sossegados. Ainda não estou 
forte o sufi ciente para suportar muito barulho ou alvoroço. Tive bastante 
dos dois no Afeganistão, o sufi ciente para o resto de minha vida. Como eu 
poderia conhecer esse seu amigo?”

“Com certeza está no laboratório”, respondeu meu companheiro. “Ou 
ele evita o lugar por semanas a fi o, ou trabalha lá de manhã à noite. Se 
quiser, podemos tomar um fi acre e passar lá depois do almoço.”

“Com muito prazer”, respondi, e a conversa derivou para outros canais.
Quando nos dirigíamos para o hospital, após deixar o Holborn, Stam-

ford deu-me mais alguns pormenores sobre o cavalheiro com quem eu 
pretendia morar.

“Não me censure se não simpatizar com ele”, disse; “nada sei a seu 
respeito além do que depreendi encontrando-o ocasionalmente no labo-
ratório. Foi você que propôs esse arranjo, portanto não me considere res-
ponsável.”

“Se não nos dermos bem, será fácil nos separarmos”, respondi. “Tenho 
a impressão, Stamford”, acrescentei, encarando meu companheiro com 
fi rmeza, “de que você tem alguma razão para lavar suas mãos neste assun-
to. O temperamento desse sujeito é assim tão terrível, ou o quê? Vamos, 
desembuche.”
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“Não é fácil exprimir o inexprimível”, respondeu ele, rindo. “Holmes 
é um pouco científi co demais para o meu gosto... chega quase a ser desal-
mado. Eu poderia imaginá-lo dando a um amigo uma pitadinha do mais 
recente alcaloide vegetal,32 não por maldade, veja bem, mas simplesmen-
te movido por espírito investigativo, para ter uma ideia precisa dos efei-
tos. Para lhe fazer justiça, acho que ele mesmo o tomaria com igual pron-
tidão. Parece ter paixão por conhecimento certo e exato.”

“Faz ele muito bem.”
“Sim, mas isso pode passar do ponto. Quando se chega a dar benga-

ladas nos cadáveres na sala de dissecação,33 a coisa está sem dúvida assu-
mindo uma forma bastante esquisita.”

“Bengaladas em cadáveres!”
“Isso mesmo, para verifi car até que ponto é possível produzir contu-

sões após a morte. Vi com meus próprios olhos.”
“Mesmo assim diz que ele não estuda medicina?”
“Não. Deus sabe quais são os objetivos de seus estudos. Mas cá esta-

mos, e você terá de formar sua própria impressão a respeito dele.” Enquan-
to ele falava, dobramos uma ruela estreita e passamos por uma portinha 
lateral que dava para uma ala do grande hospital. O terreno me era familiar 
e não precisei de guia quando subimos a fria escada de pedra e envere-
damos pelo comprido corredor com sua perspectiva de paredes caiadas e
portas pardacentas. Perto da outra ponta, abria-se uma passagem baixa 
e arqueada que levava ao laboratório químico.

Este era uma câmara de pé-direito muito alto, forrada e apinhada de 
incontáveis frascos. Mesas largas e baixas espalhavam-se por toda parte, 
eriçadas de retortas, tubos de ensaio e pequenos bicos de Bunsen,34 com 
suas trêmulas chamas azuis. Só havia na sala um estudante,35 debruçado 
sobre uma mesa distante e absorto em seu trabalho. Ao som de nossos 
passos ele deu uma olhada à sua volta e se levantou de um salto com uma 
exclamação de prazer. “Achei! Achei!”, gritou para meu companheiro, cor-
rendo até nós com um tubo de ensaio na mão. “Encontrei um reagente que 
é precipitado por hemoglobina, e por mais nada.” Se tivesse descoberto 
uma mina de ouro, um deleite maior não poderia ter resplandecido em seu 
semblante.
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“Dr. Watson, Mr. Sherlock Hol-
mes”, disse Stamford, apresen-
tando-nos.

“Como vai?” disse ele cordial-
mente, apertando minha mão com 
uma força que eu difi cilmente lhe 
teria atribuído. “Pelo visto, esteve 
no Afeganistão.”

“Como diabos soube disso?” 
perguntei, estarrecido.

“Não importa”, respondeu, com 
uma risadinha de si para consigo. 
“A questão agora é a hemoglobina.
Percebe a importância desta mi-
nha descoberta, não é?”

“É interessante, quimicamen-
te, sem dúvida”, respondi, “mas na 
prática...”

“Ora, homem! É a mais prá-
tica descoberta médico-legal feita 

em anos. Não vê que ela nos proporciona um teste infalível para man-
chas de sangue? Venha aqui agora!” Em seu entusiasmo, agarrou-me pela 
manga do paletó e me arrastou até a mesa em que estivera trabalhando. 
“Arranjemos um pouco de sangue fresco”, disse, enfi ando um comprido 
estilete no dedo e colhendo a gota de sangue resultante com uma pipeta 
química. “Agora eu acrescento esta pequena quantidade de sangue a um 
litro d’água. Como vê, a mistura resultante tem a aparência de água pura. 
A proporção de sangue não pode ser mais que um para um milhão. Não 
tenho dúvida, entretanto, de que serei capaz de obter a reação caracte-
rística.” Enquanto falava, jogou num recipiente alguns cristais brancos e 
em seguida acrescentou algumas gotas de um fl uido transparente. Num 
instante os conteúdos assumiram uma cor fosca de mogno e um pó amar-
ronzado precipitou-se no fundo do frasco de vidro.36

“Ahá!” exclamou ele, batendo palmas e parecendo tão encantado como 
uma criança com um brinquedo novo. “Que pensa disso?”

“Parece um teste muito sensível”, observei.

“‘Achei! Achei!’, gritou.”
[Geo. Hutchinson, A Study in Scarlet, Londres, 

Ward, Lock Bowden, and Co., 1891]
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“Lindo! Lindo! O velho teste com 
guaiaco37 era muito grosseiro e du-
vidoso. O exame microscópico para 
corpúsculos de sangue também. Este 
último não tem nenhum valor se as 
manchas já tiverem algumas horas. 
Agora, isto aqui parece agir igualmen-
te bem seja o sangue velho ou novo. 
Se este teste já tivesse sido inventado, 
centenas de homens que agora pe-
rambulam por aí já teriam pagado por 
seus crimes há muito tempo.”

“Realmente!” murmurei.
“A todo momento, casos crimi-

nais dependem desse único ponto. 
Um homem torna-se suspeito de um 
crime meses depois, talvez, que ele 
foi cometido. Suas roupas de baixo ou 
outras peças são examinadas, e desco-
brem-se manchas amarronzadas ne-
las. São manchas de sangue, de lama, 
de ferrugem, de frutas ou o quê? Essa é uma pergunta que intrigou muitos 
especialistas, e por quê? Porque não havia um teste confi ável. Agora temos 
o teste de Sherlock Holmes e não haverá mais nenhuma difi culdade.”38

Seus olhos brilhavam enquanto falava e, levando a mão ao peito, fez 
uma reverência, como se sua imaginação tivesse feito surgir por encan-
to uma multidão que o aplaudia.

“O senhor está de parabéns”, observei, consideravelmente surpreso 
com seu entusiasmo.

“Houve o caso de Von Bischoff em Frankfurt ano passado. Certamente 
teria sido enforcado se o teste já existisse. Depois houve Mason de Brandford, 
o famigerado Muller,39 Lefevre de Montpellier e Samson de Nova Orleans. Eu 
poderia citar uma vintena de casos em que ele teria sido decisivo.”40

“Você parece um calendário ambulante do crime”, disse Stamford 
com uma risada. “Poderia lançar um jornal nessa linha. Intitule-o ‘Noticiá-
rio Policial do Passado’.”

“‘Achei! Achei!’, gritou para meu 
companheiro.” [Richard Gutschmidt, Späte 
Rache, Stuttgart: Robert Lutz Verlag, 1902]




