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OS CRIMES DA RUA MORGUE

Que canto entoavam as Sereias, ou que nome 
adotou Aquiles ao esconder-se entre as mulheres, 
sendo intrigantes, não são questões inalcançáveis 
por quaisquer conjeturas. 

 Sir Thomas Browne

Os recursos mentais referidos como analíticos são, em si mes-
mos, pouco suscetíveis de análise. Avaliamo-los, unicamente, 

através dos seus efeitos. Sobre eles, sabemos, entre outras coisas, 
que são sempre, para quem os possui num grau extraordinário, uma 
fonte da mais vívida satisfação. Do mesmo modo que um homem 
possante exulta com a sua capacidade física, deleitando-se com o tipo 
de exercícios que põem os seus músculos em ação, assim se glorifica 
o analista com aquelas atividades intelectuais que desvendam alguma 
coisa. Este retira prazer mesmo das ocupações mais triviais que põem 
em jogo o seu talento. Gosta de enigmas, de charadas, de hieróglifos; 
e exibe, nas suas soluções para cada um deles, um grau daquilo a que 
se pode chamar a alma e a essência do método; têm, na verdade, todo 
o ar de ser uma intuição. 

A capacidade de resolução é, possivelmente, muito fortalecida 
pelo estudo da matemática e, em especial, do mais elevado ramo 
desta, ao qual, inapropriadamente, e apenas em virtude das suas ope-
rações retrógradas, se tem chamado, como se par excellence, análise. 
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No entanto, calcular não é, em si mesmo, analisar. Um jogador de 
xadrez, por exemplo, faz a primeira dessas coisas sem que se empe-
nhe na segunda. De onde se depreende que o jogo de xadrez, quanto 
aos seus efeitos sobre as características mentais, é muitíssimo mal 
interpretado. Não pretendo escrever aqui um tratado, mas, tão-só,  
prefaciar uma narrativa algo peculiar por meio de observações bas-
tante avulsas; por conseguinte, aproveitarei para afirmar que as capa-
cidades mais elevadas do intelecto reflexivo são, muito claramente e 
com maior proveito, realizadas no modesto jogo de damas e não na 
rebuscada frivolidade do xadrez. Neste último, em que as peças têm 
movimentos diferentes e bizarros, com valores variados e variáveis, 
aquilo que é meramente complexo é confundido (um erro frequente) 
com aquilo que é profundo. Nele, a atenção é intensamente posta em 
jogo. Caso se relaxe por um instante, será cometido um lapso que 
resultará em prejuízos ou na derrota. Sendo as jogadas possíveis não 
só múltiplas como intrincadas, multiplicam-se as hipóteses desses 
lapsos; E, em nove de cada dez casos, quem vence é o jogador mais 
concentrado, e não o mais perspicaz. Nas damas, pelo contrário, onde 
os movimentos são únicos e só têm pequenas variações, as possibili-
dades de inadvertência são limitadas e, sendo a mera atenção pouco 
empregada, as vantagens obtidas por ambas as partes são conseguidas 
devido a uma maior perspicácia. Para ser menos abstrato, imaginemos 
um jogo de damas em que as peças estão reduzidas a quatro damas 
e onde, claro, não será de esperar qualquer lapso. É óbvio que, aí, a 
vitória só pode ser decidida (caso os jogadores sejam minimamente 
equivalentes) por meio de uma jogada recherché1, resultado de um 
forte esforço do intelecto. Privado dos recursos comuns, o analista 
penetra no espírito do seu adversário, identifica-se com ele e, não 
raro, vislumbra desse modo o único método (por vezes, na verdade, 
absurdamente simples) através do qual poderá induzi-lo em erro ou 
levá-lo a ter pressa, fazendo com que se engane. 

1 «Rebuscada». [N. do T.]


