
De Pessoa como Pura Virtualidade 

Eduardo Lourenço 

Palavras-chave  

 

Fernando Pessoa, Leyla Perrone-Moisés. 
 

Resumo  
 

A 28 de Novembro Eduardo Lourenço reviu e apresentou um texto escrito a 15 de Setembro 

do mesmo ano, 2013, que preparou para prefaciar o livro Pessoa, le sujet éclaté (2014) de 

Leyla Perrone-Moisés. Apresenta-se aqui esse texto. 
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Abstract  
 

Eduardo Lourenço wrote a text, on 15 September 2013,  to serve as Preface to the 

forthcoming book by Leyla Perrone-Moisés, Pessoa, le sujet éclaté. Here we present that text, 

which he revised on 28 November.  
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[Nota Editorial. Em 2014 será publicado o seguinte livro, com prefácio de 

Eduardo Lourenço e posfácio de Patrick Quillier: Pessoa, le sujet éclaté. Paris: Ed. 

Petra, 2014. A autora, Leyla Perrone-Moisés, reuniu doze textos – quase todos 

publicados em francês, ao longo de quarenta anos – que revelam a sua continuada 

e apaixonada leitura de Fernando Pessoa, um poeta que, nos anos 1970, era ainda 

pouco conhecido na França, onde ela estudou e foi orientada por Roland Barthes. 

“Como, na época, eu estava ligada ao grupo Tel Quel – escreve-nos Perrone-Moisés 

– falei de Pessoa a Philippe Sollers, que se entusiasmou e me pediu um artigo para 

a revista. Assim, publiquei meu primeiro ensaio sobre Pessoa naquela revista, em 

1974. O momento histórico também suscitava um súbito interesse por Portugal. Era 

ainda uma época de grande efervescência teórica e senti que a French Theory se 

prestava bem a interrogar aquestão do sujeito-autor na obra de Pessoa. Desde 

então, nunca mais parei de escrever sobre ele, muitas vezes em francês: artigos em 

revistas e jornais, apresentações de livros, comunicações em colóquios. Com 

exceção do capítulo Pessoa personne?, os artigos dessa edição francesa não tinham 

ainda sido reunidos em livro.” 

Eduardo Lourenço cedeu-nos a cópia de uma versão impressa do seu futuro 

prefácio, com algumas emendas e acrescentos manuscritos, durante o III Congresso 

Internacional Fernando Pessoa no Teatro Aberto. Para nós, editores da revista 

Pessoa Plural, como para a autora de Pessoa, le sujet éclaté, é um grande prazer 

contar com um texto de Eduardo Lourenço, mestre pessoano de quem sempre 

estivemos muito próximos. Este testemunho tem no cabeçalho a seguinte indicação 

manuscrita: «Sobre Leyla e para Leyla (e os meus amigos brasileiros)» e a 

assinatura de Lourenço. Optámos por não transcrever, mas apenas fac-similar o 

documento original. Agradecemos a Eduardo Lourenço e a Leyla Perrone-Moisés a 

possibilidade de publicar este lúcido texto, escrito na linguagem tão própria e 

cativante a que há muito nos habituou. – Onésimo Almeida, Paulo de Medeiros, 

Jerónimo Pizarro] 
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