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Lusíadas de Graça Moura é, pelo aduzido, 
uma sentida «profissão de fé em Camões 
e na Literatura escrita em Português», 
visando decididamente «contribuir para 
que a Língua que Camões nobilitou possa 
ser objeto de um processo de requalifica-
ção cívico e institucional».   Em face do 
afirmado, o livro de Graça Moura insere -se 
de pleno direito na apreciável obra literária 
do poeta e igualmente na sua reconhecida 
atuação cívica e cultural.

José Cândido de Oliveira Martins

Ficção

Fernando pessoa

HISTÓRIAS DE UM 
RACIOCINADOR E O ENSAIO 
«HISTÓRIA POLICIAL»
Edição e tradução de Ana Maria Freitas

Lisboa, Assírio & Alvim / 2012

Depois da publicação, em 2008, de treze 
«novelas policiárias» da série Quaresma, 
Decifrador, Ana Maria Freitas dá-nos ago-
ra a conhecer as histórias policiais perten-
centes a uma série anterior, Tales of a Rea-
soner ou, na versão portuguesa, Histórias 
de Um Raciocinador. Constituem estas, 
escritas em inglês, em 1906-1907, e muito 
provavelmente planeadas ainda em Dur-
ban, as primeiras tentativas de Fernando 
Pessoa para desenvolver um género que 
muito apreciava e ao qual se manteve fiel 
durante toda a vida.

Pessoa atribui a Horace James Faber, 
personalidade literária concebida para o 
efeito, a autoria destas histórias policiais 
da juventude, que, apesar do seu estado 
de inacabamento, revelam, sem dúvida, 
como sublinha a responsável pela edição, 
para além de uma marcada influência de 
Edgar Allan Poe e Conan Doyle, «uma 
surpreendente maturidade para um autor 

tão jovem, visível na construção das per-
sonagens, dos enredos e dos argumentos» 
(p. 5). Elas ilustram, de resto, o conceito 
pessoano do policial, defendido num 
ensaio intitulado «Detective Story» ou 
«História Policial», incluído também no 
presente volume.

Este é um ensaio incompleto, composto 
por 49 fragmentos, dos quais 37 são iné-
ditos, escrito ao longo de vários anos. O 
fragmento mais antigo está datado de 6 de 
abril de 1905, com a assinatura de Charles 
Robert Anon — personalidade literária 
criada antes do regresso definitivo de Fer-
nando Pessoa a Portugal e contemporânea 
do citado Horace James Faber — mas ou-
tros fragmentos fazem referência a obras 
de autores de policiais ingleses dos anos 
1925-1928. Nele, sobressai a ideia de que 
«o detective deve ser a figura central» 
(p. 215), o que condiz com os títulos das 
séries, Tales of a Reasoner [Histórias de Um 
Raciocinador] e Quaresma, Decifrador. No 
que diz respeito às narrativas agora publi-
cadas, é, efetivamente, a figura do reasoner, 
do detetive portanto, aquela que ganha o 
papel de maior relevo. Trata-se, neste caso, 
do falecido ex-sargento inglês William 
Byng, «alcoólico por temperamento», 
que, em dois fragmentos inéditos, é defini-
do como alguém que «tinha um intelecto 
de uma perspicácia extraordinária mas, ao 
mesmo tempo, letárgico e sonhador, com 
todas as características da inactividade», 
paradoxalmente «possuído por um per-
pétuo desassossego» (p. 15).

Diz Pessoa no seu ensaio que «o ra-
ciocínio do detective é o enredo da his-
tória policial; e não, como é convicção 
de muitos, o crime que leva ao trabalho 
detectivesco» (p. 224). É o que acontece, 
de facto, nas quatro narrativas que inte-
gram o volume: sendo embora histórias 
de mistério, o seu «principal desígnio não 
se localiza no mistério em si, mas na sua 
investigação» (p. 217).
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Encontramo-nos, assim, em cada uma 
destas histórias, face ao «processo intelec-
tual de destrinçar do mistério» (p. 228), 
à «resolução progressiva da verdade», 
muito mais interessante, no entender do 
ensaísta, do que qualquer dénouement, 
já que, como diz também, «uma histó-
ria policial não é um veículo para o sen-
timento ou para a paixão; é uma obra 
fria, intelectual, causadora de um prazer 
meramente intelectual» (p. 229). Aqui-
lo a que assistimos é, portanto, ao ato de 
decifração, ao raciocínio lógico-dedutivo 
de William Byng, tentando esmiuçar to-
das as possíveis motivações do crimino-
so, ou refletindo acerca da tipologia dos 
suspeitos.

Tal como é requerido pelas regras bási-
cas do policial, o enredo de cada uma das 
histórias é de grande simplicidade e enun-
ciado de forma breve. The Case of the Scien-
ce Master — com uma primeira publicação 
em 1988 por Gianluca Miraglia, na Revista 
da Biblioteca Nacional — surge agora bas-
tante aumentada com a inclusão de muitos 
fragmentos inéditos. Passa-se num colégio 
de rapazes, nomeado como Haylington 
College, algures perto de uma aldeia in-
glesa não identificada. Os dois principais 
suspeitos do assassínio do Professor de 
Ciências são dois alunos. O caso é entre-
gue ao detetive Byng, que vai conjetu-
rando, na presença do narrador, sobre o 
temperamento dos dois suspeitos, pois, 
como o próprio afirma, «o que é detectá-
vel em todos os crimes é o temperamento 
do criminoso — a sua grosseria ou a sua 
meia-grosseria ou a sua intelectualidade» 
(p. 42), partindo do pressuposto de que 
«quando um homem faz qualquer coi-
sa — por muito trivial que seja — deixa 
sempre no acto todos os traços da sua in-
dividualidade» (ibid.). Esta investigação 
psicológica e o discurso, quase obsessivo, 
de William Byng são-nos transmitidos 
pelo narrador-autor, que, à maneira de um 

Watson relatando as façanhas de Sherlock 
Holmes, testemunha os métodos extraor-
dinários do seu interlocutor e amigo dete-
tive .

O mesmo procedimento é utilizado em 
The Case of the Quadratic Equation, his-
tória da qual apenas quatro fragmentos 
tinham sido objeto de anterior publicação 
por Jerónimo Pizarro. O suicídio do Pro-
fessor Roth revela-se muito estranho, de-
pois da receção de uma carta enigmática. 
A viúva, inconformada, recorre aos ser-
viços do mesmo William Byng. O narra-
dor confessa que «tinha estado a ler uma 
das histórias de Edgar Poe que o sargento 
[lhe] recomendara» (p. 91). E a descrição 
que faz do detetive lembra-nos, por sua 
vez, a célebre personagem de Conan Doy-
le — um Sherlock Holmes extravagante 
que, como Byng, «se regula pelo raciocí-
nio e pela análise» (p. 98):

[…] o sargento mandou fechar as persianas 
e acender o candeeiro; das 5 horas até às 
11, andou de um lado para o outro na sala, 
enquanto eu, numa poltrona, lia à luz do 
candeeiro; ele não gostava de estar sozi-
nho. Não interrompeu o andamento nem 
para jantar: bebeu somente uma chávena 
de café por volta das 7 horas. As pausas não 
eram mais do que segundos, ele andava rá-
pido e brusco, com a concentração no ros-
to e o corpo aos estremeções e sacudidelas. 
Nalgumas fases da sua caminhada parava 
de repente, dizia qualquer coisa em voz 
alta, ou dava um salto no ar. (p. 95)

Mais uma vez, é o processo investi-
gativo de Byng que constitui o fulcro da 
narrativa. E o detetive não se coíbe até 
de recomendar a leitura de Lombroso, a 
propósito da consciência criminosa, lei-
tura, de resto, que o próprio Pessoa não 
dispensava.

The Case of Mr. Arnott, narrativa in-
tegralmente inédita, apresenta-nos um 
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Byng que discorre sobre a filosofia de 
Kant, antes de se embrenhar na misterio-
sa identidade de Sigismund Arnott e na 
sua vaga relação com uma suposta socie-
dade secreta. A história fica incompleta, 
como as restantes, mas com um menor 
grau de acabamento. Ainda assim, o ful-
cro da narrativa é, de novo, o processo 
mental de William Byng, em plena deci-
fração do enigma.

A última história, igualmente inédita, 
com o significativo título de The Stolen 
Document, reenvia-nos, outra vez, para 
Edgar Allan Poe e para a famosa «carta 
roubada». Como nos elucida Ana Maria 
Freitas, este texto é referido num diário de 
1906 (marcado com as iniciais de Charles 
Robert Anon), onde Pessoa indica estar a 
planear Stolen Document, concebido como 
«correction of Poe’s ‘Purloined Letter’, to 
be written as a presumed true account of 
the stolen letter affair» (p. 9). É provável 
que tenha acabado por desistir da sua in-
tenção, já que os documentos reunidos 
apontam para um desenvolvimento muito 
embrionário da narrativa. Por outro lado, 
o detetive William Byng não é menciona-
do, o que comprova que estamos, de facto, 
perante uma fase precoce da produção 
«policiária» pessoana. O seu interesse re-
side, porém, no confronto assumido pelo 
jovem Pessoa com um dos seus modelos. 
O desejo de se medir com os grandes cria-
dores nunca deixaria, aliás, de se manifes-
tar na sua vida-obra.

Para os amantes da literatura policial, 
a falta de acabamento das histórias po-
derá eventualmente constituir motivo 
de frustração. Contudo, para os leitores e 
estudiosos da obra pessoana, esta edição 
bilingue afigura-se como um importante 
contributo. Destinando-se assumida-
mente a um público vasto — a opção pelo 
título em português e a apresentação dos 
textos com a versão portuguesa a antece-
der a inglesa (original) assim o sugere —, 

ela é o resultado de mais uma aturada pes-
quisa no espólio de Fernando Pessoa. Traz 
à luz um conjunto apreciável de textos 
inéditos, servido por um suculento apara-
to crítico que inclui também fragmentos 
não considerados na reconstituição das 
histórias e outras informações oportunas. 
Permite, sobretudo, acompanhar a génese 
de uma área não despicienda no universo 
ficcional de Fernando Pessoa. Uma área, 
ou um género, que o próprio defende das 
acusações de menoridade. Nas suas pró-
prias palavras, essa é uma ideia errada que 
tem tido muita aceitação: «Os críticos, 
em especial aqueles que se ocupam de 
obras poéticas e filosóficas, são unânimes 
na sua depreciação deste tipo de história. 
Olham-na como algo que não necessita 
de imaginação e de pouca ou nenhuma 
lógica» (p.  228-9). Estão, no entanto, 
enganados, diz o ensaísta de «Detecti-
ve Story», porque nunca se debruçaram 
sobre as faculdades necessárias à sua es-
crita. O presente volume corrobora am-
plamente esta asserção. Para além de um 
consagrado poeta maior, Pessoa poderia 
também ter-se tornado um autor de poli-
ciais inovador e não menos reconhecido. 
Sobravam-lhe as qualidades; faltaram-lhe 
talvez o tempo e a vontade.

Manuela Parreira da Silva

Fernando assis pacheco

TRABALHOS E PAIXõES DE 
BENITO PRADA
GALEGO DA PROVÍNCIA DE OURENSE, 
QUE VEIO A PORTUGAL GANHAR A VIDA
Porto, Assírio & Alvim / 2012

A 1.ª edição de Trabalhos e Paixões de 
Benito Prada foi publicada em 1993 pe-
las Edições Asa. A presente (a 9.ª ed.) 
é a primeira pela Assírio & Alvim e o 
quinto volume das Obras de Fernando 


