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Imprensa Nacional – Casa da Moeda edita o Livro do Desasocego 
 
 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda apresentou no dia 25 de Maio, na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Livro do Desasocego.  
 
A emblemática colecção Edição Crítica da Fernando Pessoa cresceu com mais 
um título, o não menos emblemático Livro do Desasocego. Desasosego, como 
escreveu o autor, também traduz a intenção desta edição da INCM: trazer a 
público, pela primeira vez, a enorme quantidade de textos e trechos, uns mais 
longos que outros, que Pessoa deixou inéditos e sem organização definitiva 
prescrita. As edições que a obra teve antes, a primeira 47 anos depois da morte 
de Pessoa, são propostas de organização em livro com base em critérios 
diferentes, elas próprias reelaboradas em novas edições. 
 
Como é dever de uma edição crítica, a edição da INCM faz um esforço de 
aproximação ao original e, neste caso, isso significa a adopção de um critério 
cronológico de apresentação dos textos e a definição do corpus de acordo com 
as regras da crítica textual, que levaram a questionar a inclusão de vários textos 
e mesmo a redefinir o conceito de trecho. Mesmo assim não ignorou a tradição 
editorial do livro, incluindo em Apêndice suplementar todos os textos que esta 
edição não incluiu no seu corpus do Livro, e que são também importantes para o 
estudo da obra pessoana. 
 
Esta edição do Livro do Desasocego constitui-se, portanto, como uma nova 
edição, mas também como a base para novas edições e para novos estudos 
sobre a obra e sobre o autor. A obra pode ser adquirida nas lojas INCM ou na 
loja on-line em www.incm.pt 
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