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ara a mulher 

que me dá tudo 

e exige pouco,  

 e mesmo assim 

uma vez tardo, 

outra vez falto: 
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A todos os amigos, colegas, professores e 

parentes que me ajudaram e encorajaram 

nesta empreitada: tantos que nem posso 

nomear, pois os seus nomes não caberiam 

em tão pequena página – mas para os quais 

guardo um lugar no coração e na memória. 
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Esta dissertação aborda a leitura e interpretação da obra poética de Emily Dickinson, 

focalizando certos aspectos ligados à sua auto-reclusão e subseqüente exclusão dos cír-

culos literários da época, as quais tiveram decisiva influência em sua escrita. No emba-

samento teórico deste trabalho, valho-me da noção de “biografema”, idealizada por Ro-

land Barthes, além de recorrer a outros conceitos literários mais atuais. Concentro-me 

sobretudo no aspecto poético que denomino “estrangeirização”, o qual permeia, a meu 

ver, toda a obra de Emily Dickinson, e não foi, ao que parece, estudado até agora,  

seja nos Estados Unidos, seu país natal, seja no Brasil, onde os seus poemas sempre 

mereceram atenção, tanto do público quanto da crítica literária.  

 

Palavras-chave: Emily Dickinson, crítica literária, biografema, estrangeirização. 
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This dissertation deals with the reading and interpretation of Emily Dickinson’s poetry, 

focusing on a number of aspects concerning the decisive influence exerted on her 

writing by her self-inflicted seclusion and subsequent exclusion from the literary cir-   

cles of her time. Together with some contemporary concepts of literary criticism, I use 

Roland Barthes’ notion of “biographem” to make the theoretical foundation of this 

work. I focus on some aspects of Emily Dickinson’s poetry that I call “strangerization”, 

which in my opinion permeates her poetical work, and which was not yet approached, 

whether in the United States, her birth country, or in Brazil, where her poems have 

always deserved attention both from readers and literary critics. 

 

Key words: Emily Dickinson, literary criticism, biographeme, strangerization. 
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Cette dissertation a pour objet la lecture et l’interprétation de l’œuvre poétique d’Emily 

Dickinson, en abordant certains aspects liés à son auto-réclusion et subséquente exclusion 

des cercles littéraires de son époque, qui ont eu une influence décisive dans son écriture. 

Comme fondement théorique de ce travail, je recours à la notion de “biographème” idéa-  

lisée par Roland Barthes et à quelques autres concepts littéraires plus actuels. Je fixe mon 

regard principalement sur l’aspect poétique que j’ai appelé “étrangérisation”, qui est 

présent dans toute l’œuvre d’Emily Dickinson, et que personne n’avait étudié jusqu’à 

présent, soit aux États-Unis, son pays natal, soit au Brésil, où ses poèmes furent toujours 

dignes d’attention, aussi bien du public que de la critique littéraire. 

 
Mots clés: Emily Dickinson, critique littéraire, biographéme, étrangérization. 
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Mi empresa no es difícil, esencialmente. Me bas-

taría ser inmortal para llevarla a cabo. 

Jorge Luis Borges 

 
 
 

Durante muito tempo deitei-me tarde 
e me acordei em sobressalto 
 
Tinha um trabalho a fazer (este trabalho) 
sobre a obra poética de Emily Dickinson 
que era preciso que eu acabasse  
e eu não sabia como começar 
 
Perdi dias e noites de cansaço e de insônia 
e eu não sabia começar 
 
Até que me dei conta de que não tinha um começo 
mas muita coisa estava pronta 
e eu não sabia 
folhas e tiras de papel cheias de notas e citações 
e o cheiro das idéias 
na memória 
 
Resolvi deixar o trabalho assim mesmo 
sem um início oficial 
 
Começo do já-escrito 
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sta dissertação concentra-se em alguns aspectos da obra poética de Emily Dickinson 

(1830-1886), poeta norte-americana que viveu e escreveu à margem dos círculos 

literários de sua época, auto-exilada em sua própria casa. Sem ter publicado livro ne-

nhum, Emily Dickinson legou à posteridade um discurso denso, elíptico, fragmentado, 

obscuro, “estranho”, como uma voz estrangeira em meio às vozes poéticas melífluas e 

previsíveis de seu tempo. As “inadequações” (deliberadas) da forma poemática, da pon-

tuação e das rimas, os “erros” (explicáveis) das seqüências sintáticas, as múltiplas con-

tradições e a “quebra” de expectativas de sua linguagem poética impregnada de ironia e 

dissimulação, marcada pela inflexão de vozes enigmáticas e ambíguas, apontam para 

essa “estrangeirização” que me propus investigar em sua poesia. 

Meu trabalho sustenta-se na concepção de estrangeirização como a expressão lite-

rária de uma voz “não-autorizada”, sub-repticiamente revelada por um eu oriundo da 

percepção de ser outro, uma voz absconsa, desenraizada, desterritorializada: estrangeiri-

zada. É essa alienação do eu pela intrusão de um “falso-self” (reforçada, talvez, pela 

falta de divulgação e aceitação de seu trabalho), verificável na obra de Emily Dickinson, 

que me disponho a expor nesta dissertação. Subjacente à idéia de estrangeirização, o 

conceito de “biografema”, enunciado por Roland Barthes em alguns de seus livros, terá, 

neste trabalho, uma importância fundamental, ao lado de outras reflexões da teoria lite-

rária sobre o eu e o outro enquanto agentes do fazer poético. 

Para começar, faço minha a opinião de Carbonell (2000:11) sobre a leitura e in-

terpretação: “Não há um modo não-marcado de ler um texto, mas posições de leitura 

construídas (e por construir), com as quais o(a) leitor(a) terá que negociar e exercitar 

suas estratégias”. Ou seja, a leitura não é uma operação direta e transparente de decodi-

ficação da linguagem para determinar o significado preciso de um texto, mas “um ato de 

(re)criação que se realiza a partir de uma posição – um lugar construído e no qual ao 
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mesmo tempo se constrói” (2000:16).1 É nesse “campo de obras” sem fim – lugar de um 

debate necessariamente político – que se insere o leitor, e é esse lugar que me cabe ocu-

par na tentativa de recriar a meu modo, através do ato da leitura, a poesia de Emily   

Dickinson. Para essa recriação, baseio-me também na idéia ritualística de “consagração 

do poema” de que fala Paz (1998:39), para quem “o poema é criação original e única, 

mas também é leitura e recitação: participação”, isto é: “poeta e leitor são dois momen-

tos de uma mesma realidade”. Poeta e leitor, é verdade, estão fatalmente interligados, 

como as duas faces irrepartíveis de uma mesma moeda. Por outro lado, é certo que esta 

leitura estará permeada de outras dicções que não a da própria autora: a minha, que é, já 

em si, a dos meus eus e dos meus outros, e a dos autores de que me valho para ancorar o 

que digo. Acrescente-se a isso a questão do gênero e se verá também que minha leitura 

estará irremediavelmente vinculada a percepções apriorísticas e|ou equivocadas de sua 

condição de mulher e poeta. Esta será, sem dúvida, uma das limitações (que espero não 

sejam muitas nem tão sérias) de meu trabalho.  

 

Quem se dispõe a ultrapassar as fronteiras das coletâneas e antologias para ler to-

dos os poemas de Emily Dickinson logo se dará conta de que o conjunto de sua obra é, 

para dizer o mínimo, fragmentário e desigual. Ao lado de produções de alto valor artís-

tico, há um número considerável de poemas de gosto duvidoso (dependendo, é claro de 

quais sejam as concepções de gosto e valor artístico). São versos de circunstância, mui-

tos dos quais inseridos em suas cartas a parentes e amigos, ou resquícios de devaneios 

juvenis, quando não simples rascunhos, anotações e versões de poemas inacabados e 

esquecidos em gavetas. Isto se deve ao fato de que ela não publicou em vida nem se deu 

ao trabalho de fazer uma seleção de seus poemas. Reunida pouco a pouco em sucessivas 

edições, sua obra é uma colcha de retalhos. Mal exemplificando, seria como se Manuel 

Bandeira tivesse intercalado, em meio aos poemas tidos por “definitivos”, todos os ver-

sos perpetrados no Mafuá do malungo. Mas neste ponto pode-se dizer de Emily Dickin-

son (abstraindo-se o fato de que ela não produziu sonetos) o que Auden (1964:XLV) 

disse de Shakespeare: “Ninguém tem o direito de condená-lo por seus sonetos menores, 

                                                
1 Sou responsável pela tradução destas e das demais citações deste trabalho, com exceção das oriundas de 
obras cujos tradutores estão indicados nas Referências Bibliográficas. 
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a não ser que esteja pronto a acreditar – e para tanto não há comprovação – que ele os 

tenha preparado para publicação”.2 

Mas – preparado ou não, acabado ou não – um poema é um poema (é um poema): 

um poema é definitivo por si só (um poema é). Um poema nos seduz por seus ritmos, 

seus timbres e suas imagens – mesmo que, eventualmente, seja o seu ritmo irregular, o 

seu timbre dissonante, a sua imagem incerta. A poesia expressa o sentir-e-dizer das coi-

sas que estão em nós e no mundo, mas não explica nem justifica a sua própria existência 

(dela e das coisas). O texto poético não tem, necessariamente, como é o caso do texto 

em prosa, um objetivo específico ou predeterminado. O discurso poético se compõe às 

vezes de aspectos formais e de recursos lingüísticos aparentemente inaceitáveis, incom-

patíveis e irreconciliáveis – e no entanto insubstituíveis. É assim que o poeta (a poeta) 

constrói o seu poema, pondo em ação, através da palavra, toda a capacidade de repre-

sentação sígnica da linguagem, e é através da consagração da palavra no poema que ele 

(ela) se constrói e se afirma como sujeito: 

A word is dead 
When it is said, 
Some say. 
I say it just 
Begins to live 
That day. 

(J1212 F278)3 

                                                
2 Como se sabe, os manuscritos dos sonetos de Shakespeare não chegaram até nós. No caso de Emily    
Dickinson, mesmo os originais que sobreviveram têm, quase todos, inúmeras variantes, e deles se poderia 
dizer também o que Marotti apud Schiffer (2000:19) disse da obra shakespeareana: há nela “the kind of 
fascinating textual instability that appeals to a postmodern sensibility”. Talvez por isso mesmo, há outra 
afirmação de Auden (1964:XXXVII) sobre os sonetos de Shakespeare que bem poderá, num futuro próxi-
mo – em razão dos rumos atuais da crítica dickinsoniana (v. Cap. 2.1) –, ser atribuída aos poemas de Emily       
Dickinson: “Probably, more nonsense has been talked and written, more intellectual and emotional energy 
expended in vain, on the sonnets of Shakespeare than on any other literary work in the world”. 
3 Dizem que a palavra / Que agora alguém diz / Morre agora. / Eu digo que ela / Começa a viver / Nessa hora. 
Optei, neste trabalho, por minhas próprias traduções dos poemas de Emily Dickinson (todas inéditas), de cunho 
não-literal, mais “inventivo” que fiel, na tentativa de transmitir um pouco de sua carga afetiva sem “normali-
zar” a dicção da autora. Todos os poemas de Emily Dickinson reproduzidos neste trabalho foram extraídos da 
compilação de sua obra completa editada por Johnson (1955). Para facilitar a identificação dos poemas, todos 
sem título no original, Johnson atribuiu a cada um deles uma numeração seqüencial, com base na data de sua 
presumível composição. Há outra coletânea mais recente, elaborada por Franklin (1998) e “oficializada” pela 
Universidade de Harvard, detentora dos direitos autorais da obra de Emily Dickinson, que na essência é a 
mesma, mas que atribui numeração distinta aos poemas. Resolvi adotar ambas as numerações: a de Johnson é 
precedida da letra J e a de Franklin, da letra F. Na forma gráfica, os poemas seguem, de modo geral, a lição de 
Johnson. Este poema, por exemplo, tem a seguinte disposição gráfica em Franklin: A word is dead when it is 
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Eis aqui exaltada a consagração da experiência poética através da consagração da 

palavra, ou seja, através de sua enunciação. C’est l’exécution du poème qui est le poè-   

me, diz Valéry, como lembra Jauss (1994:25) ao teorizar sobre o que a estética da re-    

cepção chama de “atualização” da obra literária. “A obra literária não é um objeto que 

exista por si só”, diz Jauss, “oferecendo a cada observador em cada época um mesmo 

aspecto”, mas se compara a “uma partitura voltada para a ressonância sempre renovada 

da leitura”. Poema-síntese do poder da palavra como meio de expressão individual e 

interação humana, é nesta breve asserção que Emily Dickinson, cônscia da recepção 

negativa de sua obra no tempo e no lugar em que vivia, declara a convicção de que sua 

voz se fará ouvir um dia, muito tempo depois de proferida. 

 

Esta dissertação está dividida em duas partes, contendo cada uma três capítulos. 

Como é de praxe, faço um breve roteiro do que virá em seguida: no Cap. 1.1, falo sobre 

a leitura e interpretação de uma obra literária, concentrando meu foco no discurso poéti-

co de Emily Dickinson, mas, em vez de me ater à apresentação de questões teóricas, 

faço diversas leituras, de diversos pontos de vista dos mais diversos métodos, de um dos 

poemas-símbolo da estrangeirização dickinsoniana; no Cap. 1.2, junto algumas idéias e 

opiniões sobre o conceito barthesiano de “biografema”, tentando mostrar a improprie-

dade de seu uso no campo da crítica estritamente biográfica, uma vez que o biografema 

não se vincula a eventos históricos mas à intersecção, no ato da escrita, entre o bios e o 

graphos; no Cap. 1.3, abordo alguns aspectos formais da “estrangeirização” da dicção 

dickinsoniana, constitutivos de um outro-eu, uma voz poética marcada pelas inflexões 

de uma “interlíngua” semelhante à utilizada por um estrangeiro ou aprendiz de outro 

idioma que não o próprio; no Cap. 2.1, teço algumas considerações sobre os mitos e 

falácias que ainda existem em relação à vida e obra de Emily Dickinson, com especial 

atenção para o que chamo de falácia da “Escola de Poesia Sentimental Feminina”; no 

Cap. 2.2, faço uma análise comparativa entre a poética da brevidade e das imagens de 

Emily Dickinson e a haicaística japonesa, por um lado, e o imagismo anglo-saxão, por 

outro; e no Cap. 2.3, percorro os “entremundos” da geografia imaginária dickinsoniana, 

                                                                                                                                          
said / Some say - / I say it just begins to live / That day. Como o manuscrito não subsistiu, tudo não passa de 
uma questão de opção, neste como em outros poemas aqui reproduzidos. 
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detendo-me nos poemas em que há referências diretas à América do Sul e, em especial, 

ao Brasil, quando trago de volta o mesmo poema do Cap. 1.1.  

Em resumo: na primeira parte me demoro mais em questões teóricas, sem no entan-

to aprofundar a discussão dos temas abordados; na segunda, faço uma “aplicação prática” 

da crítica biografemática, focalizando o aspecto da estrangeirização em três momentos 

distintos do percurso poético dickinsoniano. 

 

Que mais dizer neste resto de página? Eu estava preocupado, antes de começar a 

escrever esta dissertação, com a possível impertinência de meu conceito barthesiano de 

“estrangeirização biografemática” aplicado à obra poética de Emily Dickinson, quando 

me deparei com um ensaio de Culler: 

Se é para os críticos gastarem seu tempo elaborando e propondo interpretações, 

então devem aplicar a maior pressão interpretativa possível, devem levar seu pen-

samento o mais longe possível. Muitas interpretações ‘extremas’, como muitas 

interpretações moderadas, sem dúvida terão pouco impacto, por serem considera-

das pouco convincentes, redundantes, irrelevantes ou aborrecidas, mas, se forem 

extremas, terão mais possibilidade, parece-me, de esclarecer ligações ou implica-

ções ainda não percebidas ou sobre as quais ainda não se refletiu, do que se tenta-

rem manter-se ‘seguras’ ou moderadas. (1993:130-131) 

Essas palavras eliminaram de uma vez por todas as minhas inquietações. Dê cara 

ou dê coroa, nada tenho a recear. 

Mãos à obra. 
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mily Dickinson escreveu um número considerável de poemas, dos quais 1.775 fo-

ram reunidos e publicados após a sua morte. Um número considerável de pessoas já 

leu e releu, acho eu, esses 1.775 poemas no mundo inteiro, tanto em sua língua original, 

o inglês, quanto em traduções para outras línguas. Um número considerável de leitores, 

com certeza, já expressou, seja em breves comentários ou impressões, seja em alentados 

ensaios e teses acadêmicas, as suas opiniões sobre esses 1.775 poemas. Se cada um des-

ses poemas tivesse tido, até hoje, apenas 1.775 leitores, já se teria mais de três milhões 

de distintas recriações textuais ou, em números exatos, 3.150.625 possíveis modos de 

interpretação (divergentes ou não) da obra poética de Emily Dickinson.4 Alguém já po-

deria questionar, a esta altura, a serventia de mais esta tentativa de análise de alguns de 

seus poemas (ainda bem que não de todos): afinal, haveria ainda algo a ser dito ou ne-

gado, enfatizado ou sugerido, subtraído ou acrescentado em relação a esses poemas? 

Alguém poderia supor, por outro lado, que todas essas interpretações já tivessem gera-

do, ao longo do tempo, uma infinidade de opiniões contraditórias e irreconciliáveis, ca-   

pazes de suscitar algum processo de exaustão de suas inferências textuais.  

Não é assim que pensa Reis (que aliás repete à la lettre muito do que já fora dito 

por Culler uma ou duas páginas atrás): 

O texto literário, ambíguo por natureza, é passível de múltiplas leituras; o que 

não deve induzir a pensar que esta circunstância tende a instaurar uma espécie 

de anarquia de efeitos negativos na existência da obra de arte literária: bem pelo 

                                                
4 Esse número – 1.775 – é o total de poemas coligidos por Johnson (1955), cuja obra serviu de referên-
cia básica, durante quase cinqüenta anos, a todos os estudiosos da poesia de Emily Dickinson. Mais 
recentemente, Franklin (1998) acrescentou uns e suprimiu outros, aumentando o total para 1.789, e 
ainda há autores que desentranham poemas das cartas enviadas por Emily Dickinson aos seus familia-
res e amigos. Waugh (1990:296) aponta esta pequenina jóia, não incluída nas seleções de Johnson e 
Franklin: Memory is a strange bell - / Jubilee and knell (A memória é um sino original - / Festa e fune-
ral). Shurr (1993) coligiu 498 “novos poemas” (muitos dos quais estariam mais bem classificados co-
mo prosa poética do que como versos). Quanto ao meu temerário exercício de numerologia, confesso 
que não sei se minhas contas estão certas, como também não sei se têm qualquer significado prático; 
em matéria de números, eu e Emily Dickinson somos iguais: One and one are one, isto é, “Um e um 
são um” [sic], diz ela em um de seus poemas (J769 F497). 
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contrário, é a noção de que pode haver leituras extremamente dissonantes de 

um mesmo texto que garante a perenidade da literatura. (1992:24-25) 

A análise textual, à qual se refere especificamente o autor, é o passo inicial na ex-

ploração de um texto, a ser seguido pela interpretação, a qual, por sua vez, levará a uma 

crítica informada (enformada) pela teoria. Essas três etapas, análise, interpretação e 

crítica, imbuídas todas de conceitos das mais diversas origens, embora em princípio 

seqüenciais e não-concomitantes, interpõem-se, sobrepõem-se, justapõem-se e contra-

põem-se. Não há como separá-las, secioná-las, segregá-las por inteiro. Não há como 

ignorar nenhuma delas. Há que concatená-las e inscrevê-las nos parâmetros da teoria 

literária com a qual trabalha o crítico: a teoria é a pedra de toque em qualquer empreita-

da de investigação de um poema. 

Mas é de ver que no mundo me acho incerto para apoiar este trabalho: mesmo an-

corados em bases teóricas tidas por irrefutáveis em sua época, dois dos “Novos Críti-

cos” norte-americanos, especialistas que foram os New Critics na análise de poemas 

curtos, julgam de modo bem diverso o mesmo poema de Emily Dickinson, no qual ela 

zoomorfiza um trem de ferro: I like to see it lap the miles - / And lick the valleys up - 

[Gosto de vê-lo devorar as léguas / Lamber o chão das várzeas] (J585 F383). “O poema 

é abominável, e a marca dessa falta de seriedade que o torna abominável está difundida, 

de modo mais ou menos perceptível, em quase toda a sua obra”, diz Winters (1963:29), 

e Warren (1963:112) afirma: “A máquina – o trem de ferro – é a Natureza Animada no 

poema, uma das peças de uma brilhante série na qual, como nos riddle poems do inglês 

antigo, o objeto é caracterizado mas nunca nomeado ou conceptualizado”. Nenhum dos 

dois críticos fornece dados “comprobatórios” de suas conclusões sobre o valor do poe-

ma: apesar da pseudocientificidade de seus princípios teóricos, não conseguem evitar a 

trivial questão do gosto, fantasma que não deixou de rondar as cidadelas da Nova Críti-

ca norte-americana – logo ela, denunciadora implacável da “falácia da afetividade”, que 

julgava ter contribuído de forma decisiva, de acordo com Moisés (1995:228), para que a 

crítica passasse a “considerar princípio básico e elementar o exame do texto em si, co-

mo objeto definido e total, não as suas indiscerníveis ressonâncias na mente do leitor”. 

Para a Nova Crítica, as questões de opinião pura e simples não deveriam imiscuir-se na 

crítica pós-impressionista, abalizada, bem-informada, teoretizada. Seria de esperar, pois, 
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que não houvesse opiniães nem opiniãos tão conflitantes ou, melhor dizendo, tão de-

nunciadoras do gosto individual do crítico como as de Winters e Warren. Que bom que 

não estou só: a Nova Crítica (que cito aqui como exemplo de todas as outras correntes 

teóricas) não consegue evitar questões de fundo impressionístico: aponta, na teoria, to-

das as mazelas da affective fallacy, mas, na prática, julga a obra (também) pelo seu efei-

to. Apesar de assentada em regras e restrições que se querem irrefutáveis, toda teoria é 

vulnerável à penetração de noções adversas, suscetíveis de forçar acomodações e inova-

ções em suas linhas gerais, quando não capazes de enfraquecer as suas proposições mais 

inflexíveis. A literatura é um campo aberto às mais instigantes realizações do gênio hu-

mano, infensa a sistematizações totalizadoras e imutáveis, e essa é uma das razões por 

que não temos uma teoria, ampla, eficaz, definitiva, e sim várias teorias, que – às vezes 

por submissão ao gosto e a três vinténs – se opõem e se refutam umas às outras – até 

porque, como assinala Schwarz (1987:30) em outro contexto, “só raramente a passagem 

de uma escola a outra corresponde, como seria de esperar, ao esgotamento de uma pro-

posta”.5 Esta enésima tentativa de leitura da obra poética dickinsoniana está sujeita, co-

mo a crítica e a culinária e tudo o mais nesta vida, a essas questões de gosto, que os teó-

ricos abjuram e os críticos renegam, mas das quais não consigo me livrar. Espero apenas 

não ter de repetir erros alheios: nada me custa inventar meus próprios erros.6  

Essas coisas estão no mundo (no texto), só é preciso apre(e)ndê-las. Houve tempo 

em que eu podia, depois de ler um poema, dizer apenas: “Gostei” (se havia gostado) e 

tratar de outro assunto. Ninguém esperava explicações: eu só tinha que dar satisfação no 

caso de um eventual “Não gostei”. Aí vinha a pergunta: “Por quê?” É difícil, hoje em 

dia, responder a tão profunda inquirição: todos esperam que se recorra nessa hora ao 

critiquês, língua obrigatória, de uns tempos para cá, em ensaios e teses, que já costu-

mam começar como começa Noronha: 

                                                
5 O autor se refere, especificamente, ao “caráter imitativo” da vida cultural em nosso país, mas o caso 
pode ser generalizado, pois se trata da importação de teorias que também “não se esgotaram” nos países 
de origem. Esse “esgotamento”, aliás, é questionável, e não se pode asseverar – sem deixar de concordar 
com o posicionamento ideológico do autor – que o “trânsito da crítica” e o “gosto pela novidade termino-
lógica e doutrinária” de que ele fala sejam apanágios exclusivos de nosso meio cultural. 
6 Não sei se alguém já disse isso; talvez fosse o caso de recorrer a Mário Quintana: “Qualquer idéia que te 
agrade, / Por isso mesmo. . . é tua”. Essa seria com certeza uma desculpa inaceitável num trabalho deste 
tipo, não fora outra sagaz observação do mesmo poeta: “Tolice alguma nos ocorrerá / Que não a tenha 
dito um sábio grego outrora”.  
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Às afinidades do ser e da escritura juntar-se-iam, no mesmo jogo identificador, as 

pulsões desejantes de um deciframento. A vida e a produção inacabadas não per-

mitiriam que o signo de uma existência se deixasse captar em qualquer estatuto 

de inteireza, a salvo das renovadas investidas do vir-a-ser. (2001:13) 

Confesso-me incapaz de tão requintada arquitetura enunciativa. Não há derrisão 

no que digo; há, talvez, se não a inveja, o dissabor de saber que longe estou de aprender 

a critiquizar em critiquês com tanta desenvoltura. Pudesse eu contribuir (em língua chã) 

para a renovação da crítica literária, pudesse eu enriquecer con una técnica nueva a arte 

rudimentar da leitura (sei que outros já tentaram), quem sabe eu não inventaria, depois 

da crítica cult e da crítica pop, da crítica hermética e da crítica eclética, da crítica ni-ni e 

da crítica pós-pós, a crítica essencialmente crítica (não críptica), a crítica feita por gente 

como a gente e não por hábeis codificadores de enunciações teoréticas.  

Proponho-me agora fazer, como exercício crítico sem critiquês, algumas rápidas 

leituras de um poema de Emily Dickinson, tomando por base as técnicas de abordagem 

do texto literário de algumas teorias mais conhecidas, umas tidas por atuais, outras nem 

tanto. Na minha opinião, é bom dizer, não há teorias “ultrapassadas”: toda teoria tem 

bons e maus aspectos que, para o bem ou para o mal, subsistem e se infiltram, disfarça-

dos ou não, em outras teorias. Por outro lado, a articulação entre a teoria e a prática dos 

estudos literários só tem a ganhar, a meu ver, com essa interação entre elementos que, 

ao mesmo tempo incompatíveis e complementares, prestam auxílio à exatidão e à coe-

rência interpretativas. Não me proponho empreender aqui nenhum tipo de levantamento 

histórico das linhas teóricas da crítica “científica” nem exarar juízo crítico sobre seus 

pressupostos (abstraídas eventuais modalizações involuntárias, inevitáveis em qualquer 

discurso), mas simplesmente embasar a leitura de um texto representativo da obra poéti-

ca multifacetada e singular de Emily Dickinson, antes de pôr em cena o conceito biogra-

femático de “estrangeirização” que é a parte central desta dissertação, como forma de 

reflexão preliminar sobre as inesgotáveis possibilidades interpretativas de um texto lite-

rário. Por ser uma espécie de poema-síntese de um dos aspectos mais característicos 

dessa estrangeirização dickinsoniana, além de ter um valor afetivo adicional para todos 

nós, leitores brasileiros, este poema estará presente em outras ocasiões ao longo desta 

dissertação, e mais especificamente no Cap. 2.3:  
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I asked no other thing - 
No other - was denied - 
I offered Being - for it - 
The Mighty Merchant sneered - 

Brazil? He twirled a Button - 
Without a glance my way - 
“But - Madam - is there nothing else - 
That We can show - Today?” 

(J621 F687)7 

Esta é a forma, por assim dizer, “atual” do poema. “Retocado” por seus primeiros 

editores, preocupados em adaptá-lo às convenções da época, o texto havia perdido, em 

confronto com o original – no qual a autora, como de hábito, não revela preocupação 

com a linearização, com quebras de linha nos versos 5 (após a palavra a), 6 (após my) e 

7 (após there) –, algumas de suas características mais evidentes, como a supressão ou 

substituição de cada um dos “hífens disjuntivos” (sinais gráficos mais curtos que o tra-

vessão; v. Cap. 1.3), que são uma das marcas inconfundíveis da escrita da poeta, por 

outros tipos de pontuação que ela não usava, como o ponto-e-vírgula e os dois-pontos. 

Esta forma poemática é a mais usada por Emily Dickinson: mais de um terço de sua 

produção é composto de poemas de duas estrofes de quatro versos cada uma. No caso 

deste poema, a primeira estrofe tem 6-6-6-6 sílabas e a segunda, à primeira vista, parece 

ter 6-6-8-6 sílabas. Essa súbita alteração rítmica não é um recurso estranho em Emily 

Dickinson. O sétimo verso permite mais de uma recitação, e conseqüentemente uma 

escansão diferente, talvez um pouco forçada, mas que torna a segunda estrofe igual à 

primeira e “regulariza” metricamente todo o poema: 

 
But mad am is there no thing else 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

But ma’m’s there no thing else 
1 2 3 4 5 6 

Essa escansão é possível se levarmos em conta o tom de fala coloquial que se in-

sinua no poema: no inglês do dia-a-dia, mesmo entre falantes da norma culta dessa lín-

                                                
7 Não pedi outra coisa - / Nem outra - me negou - / Pus-lhe aos pés minha Vida - / Sorriu o Mercador - // 
Brasil? Limpou as unhas / Nem um olhar me deu - / “Senhora, não há nada / Que mais se possa ver?” 
Presumivelmente composto em 1862 ou 1863 e publicado em 1890, este poema já foi traduzido várias 
vezes para nossa língua, por conta do natural interesse que desperta entre nós a menção ao Brasil. Voltarei 
a discutir este poema, com uma visão mais específica, no Cap. 2.3. 
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gua, Madam normalmente perde o d intervocálico e a forma verbal is é reduzida à sibi-

lante, unindo-se à sílaba anterior numa única emissão de voz. Essa liberdade dickinso-    

niana no tratamento “informal” da linguagem repete-se em seguida com as rimas conso-

nânticas da primeira estrofe entre denied e sneered (ou, no caso, smiled, variante cogita-

da por Emily Dickinson e adotada por alguns editores). 

Fosse eu aqui empreender um trabalho investigativo para tentar, através dos mé-

todos adotados pela crítica genética, captar os processos cognitivo-lingüísticos de elabo-

ração de um texto, encontraria com certeza um tópico fascinante. Para que uma crítica 

desse tipo possa ser realizada, no entanto, é imprescindível reunir certos materiais de 

apoio à pesquisa: o texto inicial, de preferência manuscrito (do qual não disponho) e 

suas possíveis versões, alterações, correções, revisões e qualquer outro tipo de anota-   

ções ou comentários do(a) autor(a), a fim de que o crítico possa obter “pistas” sobre os 

caminhos percorridos no ato de criação artística. Os poemas de Emily Dickinson, mui-  

tos dos quais foram deixados em fase inicial de elaboração, alguns com várias versões, 

outros apenas rabiscados em pedaços de papel, prestam-se muito bem como material de 

pesquisa para quem se interessa pelos problemas de gênese textual (v. no entanto as “fa-   

lácias” a que me refiro no Cap. 2.1). A crítica genética, que se opõe à rigidez de um 

tratamento do texto literário fechado em si mesmo, dispõe aqui de um vasto campo de 

exploração, levando-se em conta as características da produção poética de Emily Dickin-   

son, mas não é uma abordagem teórica per se, de vez que seu trabalho tem de ser apoia-

do em outras áreas, como por exemplo as críticas de base psicanalítica e lingüística e a 

sociocrítica, e por isso não serve aos propósitos deste trabalho. 

Já no nível propriamente discursivo do texto, é fácil ver que o poema encerra uma 

narrativa com uma situação contextual mal-definida. Tanto o narrador (ou, no caso, a 

narradora) quanto o seu interlocutor se expressam num registro descuidado, próprio da 

linguagem informal do dia-a-dia, nessa negociação entre um vendedor e sua freguesa. 

Na primeira estrofe, a narradora, que é também a protagonista da história, atua como 

compradora numa estranha espécie de loja ou bazar. Suas solicitações anteriores haviam 

sido prontamente atendidas. Voltando-se então para uma “mercadoria” que lhe desperta 

a atenção, ela vê suas propostas de compra rejeitadas e chega a oferecer a própria vida 

em troca, mas o Mercador age e fala com indiferença, como se não desse o mínimo va-
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lor às suas intenções, brincando com um botão [na tradução ficou “limpando as unhas”, 

por injunção da métrica] e perguntando casualmente, como um apático vendedor que se 

dirigisse à freguesa: “Mais alguma coisa, Senhora?” Mas uma simples pergunta desse 

tipo pode estar impregnada de não-ditos, insinuações, implícitos e subentendidos. A fala 

do Mercador contém, em termos lingüísticos, uma “implicatura conversacional”, ou 

seja, uma infração a certas máximas que, de acordo com Levinson (1983:102) “especifi-

cam, em resumo, o que têm de fazer os participantes de um evento de fala para manter 

uma conversação do modo mais eficiente, racional e cooperativo: falar com sinceridade, 

pertinência e clareza, fornecendo, ao mesmo tempo, informação adequada e suficien-

te”.8 A ironia, perceptível na fala do Mercador, é uma das decorrências da quebra dessas 

máximas, e compõe também um dos traços biografemáticos da estrangeirização do dis-

curso dickinsoniano, sobre o qual falarei no Cap. 1.2. 

Como tenho nas mãos um poema narrativo (e algumas vãs idéias na cabeça), talvez 

fosse possível refazer velhas costuras. Tivesse eu tido o tempo e a determinação que 

Roland Barthes teve para fazer de Sarrasine e Zambinella o seu S/Z (abstraindo-se o fato 

de que eu, desgraçadamente, não sou Roland Barthes, mas José Lira), quem sabe não ex-

trairia algo mais excitante e original deste pequeno poema, contribuindo, com a introdu-

ção de alguns semas específicos, para a revitalização (o “retorno amigável”) de outros 

tantos conceitos de certo tipo de crítica já esquecida. Afinal de contas, não se pode deixar 

de admitir que S/Z exerce, ainda hoje, interesse e fascínio, apesar de sua técnica de análise 

extensiva, milimétrica, in|ter| mi|  ná|  vel. “Interpretar um texto” – diz Barthes, ainda atual, 

em S/Z – “não é dar-lhe um sentido (mais ou menos embasado, mais ou menos livre), é, 

ao contrário, estimar de que plural é feito” (1992:39); “Esse ‘eu’ que se aproxima do texto 

já é ele mesmo uma pluralidade de outros textos, de códigos infinitos, ou mais exata-

mente: perdidos (cuja origem se perde)” (1992:44); “Não há construção do texto: tudo 

significa sem cessar e várias vezes, mas, sem delegação a um grande conjunto final, a 

uma estrutura derradeira” [grifo meu] (1992:45). E eis aqui a palavra-chave, e é atento às 

suas regras que teço a minha rede de relações (não é assim que se fazia?): 

                                                
8 A teoria da implicatura a que se refere Levinson foi proposta pelo filósofo inglês Paul Grice em 1975 e 
continua válida, apesar de pouco explorada fora do âmbito da lingüística. É pena que a crítica pragmática, 
fechada em suas bases lingüísticas e voltada, na área da literatura, quase que só para os fenômenos da 
enunciação nos textos narrativos, não dê atenção à poesia: muitos dos seus conceitos e métodos seriam 
úteis para a análise de poemas como este.   



 

 ��

 

Narrador    Mercador 

 

   Vida        Brasil 

 

Nesta rede de oposições dicotômicas, evidencia-se melhor o contexto da transação 

em torno da posse de dois bens intangíveis (está implícito aqui que Emily Dickinson (ou 

o seu eu poético) é o Narrador, e o Mercador é o próprio Deus): o Narrador (N) tem (ou 

parece ter) a própria Vida (V) a oferecer e o Mercador (M) é o proprietário do Brasil (B). 

Mas esse jogo de forças entre os elementos da lei da oferta e da procura é desigual: N, 

na realidade, não tem capital disponível para satisfazer o seu impulso consumista, pois 

nem sequer é dono absoluto de V (“usar” este bem como moeda de troca equivaleria a se 

desfazer de sua existência material e, em conseqüência, a perder B também). N não pode 

obter B por seus próprios meios, ao passo que M é dono absoluto de B e poderia, se qui-

sesse, dispor de V sem abrir mão de B.  

Que conclusões tirar dessa análise? Se não me faltasse espaço (e tempo), e se não 

fosse S/Z um texto fechado, uma técnica que se esgota em si própria (e sem querer re-

tomar outros modelos), eu poderia esboçar uma resposta: poderia até apontar e analisar 

um número considerável de “seqüências de ações” neste poema, além do ato de Narrar, 

que pressupõe, entre muitas outras coisas, Fingir, Recriar, Mostrar e Ocultar: Querer, 

Pedir, Negar, Oferecer, Desdenhar, Perguntar, Calar, Desconversar, Responder. Essas 

enumerações, restritas aos estratos textuais (“nada existe fora do texto”), poderiam levar 

a outros sistemas de relações intrínsecas que bem se prestariam a disfarçar uma certa 

incapacidade de assumir posições mais engajadas. 

Numa leitura determinada pelas questões de gênero e identidade é possível captar 

neste pequeno poema, além de uma velada interferência de motivos eróticos, num jogo 

sutil de concessões e negações, de avanços e de recuos entre Ela-Poeta e Ele-Mercador, 

certas referências implícitas a uma visão de mundo estruturada na dominação masculi-

na. O poder patriarcal está representado pela figura do Mighty Merchant e pode, em 

última análise, referir-se ao próprio pai da poeta, o qual, de acordo com as convenções 
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sociais da época, tinha nas mãos o poder de negar o que quisesse a sua filha solteira. 

Havia também uma tácita convenção segundo a qual a criação literária de alto nível, 

dádiva concedida apenas ao homem, era inacessível ao “frágil espírito” feminino. Seria 

esta almejada dádiva o Brazil de que fala Emily Dickinson? 

Há também, neste poema, todo um contexto de faz-de-conta, uma atmosfera sen-

sual de sonho e fantasia, um jogo de pulsões recalcadas e interesses ambivalentes, mal-  

-disfarçados, e há sobretudo a presença desse “Mercador”, que se poderia associar à 

figura do Pai, além da subjacente sugestão de um complexo de castração, em cujo âmbi-

to estaria agora o Brazil como o pênis perdido na infância. O inconsciente é a viga mes-

tra da teoria psicanalítica, e Emily Dickinson, mesmo antes que a psicanálise se consti-

tuísse como ciência, já pressentia a presença desse Unheimlich freudiano – that cooler 

host, na definição dela própria em outro poema. 

Poder-se-ia dizer também que o Brazil deste poema faz parte desses países “exóti-

cos”, essas terras incultas sujeitas à cobiça e à exploração de nações mais poderosas, prin-

cipalmente se se levar em conta que, na época em que o poema foi composto, os Esta-

dos Unidos, a pátria de Emily Dickinson, já se empenhavam em uma desenfreada ex-

pansão territorial, com a ocupação e anexação de territórios alheios. O emblemático inte-

resse por nosso país refletiria uma ideologia imperialista em ascensão e não propriamente 

o desejo de possuir esse misterioso Brazil. 

Até aqui o que pude ver numa leitura superficial. Recorro agora à fortuna crítica 

de Emily Dickinson, mas me surpreendo com o reduzido interesse que este poema des-

pertou, pelo menos nos poucos livros aos quais pude recorrer. É difícil achar o livro 

certo na hora exata, quando alguém se aventura numa pesquisa deste tipo. Mas vamos 

lá. Preocupada basicamente com as questões relacionadas às rimas e às aliterações na 

poesia de Emily Dickinson, Small (1990:22) menciona o poema, chamando de “rimas 

consonânticas” as correspondências fônicas entre denied e sneered (ou smiled) na pri-

meira estrofe e observando tout court que “a diferença fônica é irrelevante em compara-

ção com a diferença de sentido”.9 Phillips (1988), também reticente, refere-se a uma 

                                                
9 Em relação aos problemas suscitados pela tradução para a língua portuguesa das rimas pouco usuais de 
Emily Dickinson, veja-se o estudo de minha autoria “A invenção da rima na tradução de Emily Dickin-
son”, in Cadernos de Tradução n.o VI, 2000, UFSC, pp. 77-103. 
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persona que em um de seus poemas se envolve numa infrutífera barganha com Deus, 

The Mighty Merchant, apenas para mostrar que, em outro poema, e no papel de outra 

persona, Emily Dickinson trata Deus por Father [Pai]. Oberhaus (1995:89), apontando 

situações específicas em diversos outros poemas, diz, talvez equivocadamente, que ela 

“repreende Deus por não atender às suas preces”. Parece que a autora confundiu o con-

texto deste poema com outro que começa assim: Of Course - I prayed - / And did God 

Care? [É claro - que rezei - / Deus prestou atenção?] (J376 F581). Já Diehl (1985:149) 

avança um pouco mais na análise e projeta um alto grau de significação para o poema 

em relação a todo o conjunto da obra poética de Emily Dickinson, ao discorrer sobre sua 

suposta “má leitura” bloomiana da obra ensaística de Emerson.10 Segundo a autora, o 

poema retrata a frustração “em termos encantatórios e mercantis, combinando a amargu-

ra da derrota com um ataque à própria doutrina da compensação”. Para a expressão da 

projeção alegórica de seu drama íntimo, Diehl completa, “ela encontra outros temas, 

mas o Brasil – o supremo exotismo – torna-se um símbolo adequado para a busca da 

unificação [temática] de seus poemas”.  

Monteiro (1969) fez uma análise deste e dos outros três poemas em que Emily 

Dickinson usa as palavras Brazil e Brazilian, afirmando que a imagem do Brasil estaria 

vinculada, para ela, à cor da tintura avermelhada extraída do pau-brasil, árvore que deu 

nome ao nosso país. Este poema seria, a seu ver, “um tributo ao Brasil, país que ela 

nunca chegaria a ver, mas cujo epíteto (a cor vermelha) enriqueceu a sua imaginação” 

(1969:205). O Brasil, para Emily Dickinson, não passaria de um símbolo cromático ou, 

mais precisamente, neste “poema do Mercador”, de uma imaginária peça vermelha de 

tecido. Na verdade, em apenas um dos “poemas brasileiros” – e aqui estendo o percurso 

desta viagem crítica para enveredar por outros caminhos (por outros “poemas do Bra-

sil”) – há uma clara referência à cor vermelha: 

A Moth the hue of this 
Haunts Candles in Brazil. 

                                                
10 Sobre a “má leitura” ou “desleitura” (misreading), cf. Bloom (1973). Bloom sustenta em sua difundida 
teoria da influência poética – “battle between strong equals, father and son as mighty opposites, Laius and 
Oedipus at the cross-roads” – que um poeta transforma (distorce) as idéias de outro(s) poeta(s), através da 
leitura “errada” de sua obra: “That even the strongest poets are subject to influences not poetical is obvious, 
but again my concern is only with the poet in a poet, or the aboriginal poetic self” (1973:11) [grifo do autor]. 
Os ensaios de Emerson sobre a teoria filosófica do transcendentalismo e a doutrina da compensação teriam 
afetado profundamente a poesia de Emily Dickinson, na opinião de vários autores. 
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Nature’s Experience would make 
Our Reddest Second pale. 

Nature is fond, I sometimes think, 
Of Trinkets, as a Girl. 

(J841 F944)11 

O Brasil, ou mais especificamente o brasil, ou seja, “a cor do pau-brasil”, aqui é 

sugerido, na opinião de Monteiro, como um matiz de rubro nunca visto em sua terra por 

Emily Dickinson. O reddest [vermelho intenso] do quarto verso refere-se, de acordo 

com o autor, à cor dos tecidos preferidos pelas mulheres no meio social em que Emily 

Dickinson vivia. Na mesma linha de sugestões e alusões, Monteiro (1969:204) acha que 

o poema remete a noção de brasil a uma das definições dicionarizadas em nossa língua: 

“cor encarnada com que se enfeitavam as senhoras”. Nos outros poemas não há nenhu-

ma menção a essa cor, como é o caso de: 

Some such Butterfly be seen 
On Brazilian Pampas - 
Just at noon - no later - Sweet 
Then - the License closes - 

Some such Spice - express and pass - 
Subject to Your Plucking - 
As the Stars - You knew last Night - 
Foreigners - This Morning - 

(J541 F661)12 

Não se vê aqui como vincular a imagem do Brasil à cor vermelha, fato que enfra-

quece a teoria defendida por Monteiro – válida – apesar de “extrema” – no final das 

contas – mas equivocada – talvez não por sua culpa, pois nós, brasileiros, é que não 

fazemos (se é que já o fizemos) essa correlação de cores: prevaleceu entre nós o verde-  

-amarelo da bandeira e não o vermelho da árvore, que já estava em extinção na época de 

                                                
11 Mariposas desse matiz / Rondam as Velas no Brasil. / A Natureza aqui não faz / Rubro tão vivo como 
lá. // Como uma Moça, a Natureza adora / Usar bijuterias. Minha tradução, neste como nos demais poe-
mas de Emily Dickinson, não é muito fiel, porque não literal, nem tão criativa, por conta de minhas limi-
tações. No caso deste poema, por exemplo, como de outros para os quais me abstive de exarar comentá-
rios, o esquema métrico original não foi mantido, apelando-se para o alongamento, recurso banal mas 
aceitável nas traduções do inglês para o português, por uma bem conhecida questão de “discrepância 
silábica” entre as duas línguas. Já a omissão de equivalente para I sometimes think [penso às vezes] é uma 
perda menor e pode passar despercebida. 
12 Borboletas assim são vistas / Nos Pampas do Brasil - / Ao Meio-dia - e logo acaba / A viva Exibição - // 
Gostos assim - vêm e se afastam - / Quando se dão a Ti - / Como Estrelas - que vês à Noite - / Estranhas - 
de Manhã - 
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Emily Dickinson. Em minha opinião, o poema fala de seres e coisas cuja existência no 

tempo e no espaço – ou, melhor dizendo, cuja percepção que deles se tem – é incerta e 

fugaz. Essa seria a imagem do Brasil para Emily Dickinson: um país de “especiarias” 

[spice], uma terra inculta e bela, cheia de maravilhas e grandezas, um lugar onde, estan-

do fora de casa, a sua imaginação estaria em casa. Não somente as estrelas são “estran-

geiras” [foreigners] ao nosso olhar, quando o sonho se acaba: nada parece real à luz do 

dia nesse extraordinário país.  

O último poema da série tem sete estrofes de quatro versos e nele a menção ao 

Brasil é incidental: 

My first well Day - since many ill - 
I asked to go abroad, 
And take the Sunshine in my hands, 
And see the things in Pod - 

A’blossom just when I went in 
To take my Chance with pain - 
Uncertain if myself, or He, 
Should prove the strongest One. 

The Summer deepened, while we strove - 
She put some flowers away - 
And Redder cheeked Ones - in their stead - 
A fond - illusive way -  

To cheat Herself, it seemed she tried - 
As if before a child 
To fade - Tomorrow - Rainbows held 
The Sepulchre, could hide. 

She dealt a fashion to the Nut - 
She tied the Hoods to Seeds - 
She dropped bright scraps of Tint, about - 
And left Brazilian Threads 

On every shoulder that she met - 
Then both her Hands of Haze 
Put up - to hide her parting Grace 
From our unfitted eyes. 

My loss, by sickness - Was it Loss? 
Or that Ethereal Gain 
One earns by measuring the Grave - 
Then - measuring the Sun. 

(J574 F288)13 

                                                
13 Depois de dias de Doença / Olhar o mundo eu quis / E a Luz do Sol nas mãos tomá-la / E ver o que nos 
Pés // Desabrochava quando em casa / Lutava contra a Dor - / Sem ter certeza se eu ou Ela / Iria enfim ga-
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Nas duas primeiras estrofes deste poema, que foge, pela extensão, aos padrões 

dickinsonianos, alguém, provavelmente a própria autora, sentindo-se melhor depois de 

vários dias de doença, decide sair de casa para ver o mundo lá fora, que há pouco tempo 

estava no viço do pleno verão, em contraste com a enfermidade que o(a) fizera sofrer. 

Em seguida, a “estrangeira” encontra outro “estrangeiro” a vagar fora de casa: o verão 

está no fim e mesmo já sendo um estranho nesse resto de estação, pois o outono se avi-

zinha, tenta ainda dar um toque pessoal às coisas em sua volta. É só no final da quinta 

estrofe que aparece a única citação ao Brasil feita neste poema, de forma não muito cla-

ra, bem ao gosto de Emily Dickinson. De acordo com Monteiro (1969:203), “os ‘fios 

brasileiros’ espalhados pelo verão estão na esfera do visual, é certo – ‘brasileira’ [isto é, 

‘vermelha’, na acepção de Monteiro] é a sua cor”.  

A Natureza personificada como mulher, fascinada pelas cores e atraída por roupas 

e adereços, é um dos tópicos mais assíduos na obra de Emily Dickinson (v. Cap. 2.2). 

Em outra passagem, não lembrada por Monteiro, ela diz: Nature rarer uses yellow [. . .] 

// Prodigal of blue [. . .] // Spending scarlet like a woman [Usa pouco amarelo a Nature-

za [. . .] // É pródiga de azul [. . .] // Por ser mulher esbanja a cor vermelha] (J1045 

F1086). Mas não é uma questão de cor que está em jogo nesses poemas. Há, entre eles, 

outros aspectos em comum, outras sutis inter-relações: os traços biografemáticos da 

estrangeirização do eu poético dickinsoniano. Esses poemas podem ser enquadrados 

numa série de textos nos quais os temas subjacentes são uma atração por um mundo 

“possível” mas distante (poemas “da Mariposa” e “da Doença”) e a frustração em rela-

ção a um bem idealizado e inalcançável (poemas “do Mercador” e “das Borboletas”). 

Além de outras evidências textuais, como, é claro, as referências ao Brasil e a seres e 

coisas que Emily Dickinson vê como nossas, como esses Pampas (mais argentinos que 

brasileiros) e essas improváveis Borboletas, há certas pistas como as palavras foreigners 

[estrangeiros; estranhos] e abroad [lá fora] (to go abroad é, literalmente, “sair do país”) 

que traem a presença de sua dicção “estrangeirizada”. 

                                                                                                                                          
nhar. // Já o Verão que ao fim chegava / Mil flores extinguiu - / E em seu lugar outras mais rubras / Capri-
choso deixou - // Criança fora e já morria - / E estava a se iludir - / Tentando - à sombra do Arco-Íris - / Da 
Cova se esconder. // Vestiu a Noz para enfeitá-la - / Deu aos Grãos um Capuz - / Deixou cair trapos de Tinta 
/ E Brasileiras Lãs // Em cada ombro que tocava - / E a névoa a se espargir / Oculta a Graça de quem parte / 
A nosso impróprio olhar. // Foi perda a Perda na doença - / Ou o Ganho sutil / De quem mediu a Sepultura - 
/ E então - mediu o Sol? 
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Todo discurso traz em si a perspectiva de outra(s) voz(es), sendo o papel do “ou-

tro” indispensável à construção do sentido. “O ser, refletido no signo, não apenas nele 

se reflete, mas se refrata”, na opinião de Bakhtin (1992:113), para quem “a situação 

social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente [. . .] a 

estrutura da enunciação” [grifo do autor]. Nos poemas de Emily Dickinson é possível 

identificar, no sentido bakhtiniano da construção dialógica do discurso, uma voz alheia, 

impregnada de certa “alienação”, identificada com o auto-exílio a que se impôs a autora, 

quaisquer que tenham sido as suas causas. É a estrangeirização que explica, entre outros 

múltiplos aspectos da poesia dickinsoniana, a recorrência a esses Brasis ignotos, esses 

lugares longínquos, imaginários e fantásticos, esses mundos possíveis em sua poesia. 

No que vem a seguir, tentarei explicitar, tal como as vejo (e com o apoio teórico da no-

ção barthesiana de biografema), essas instâncias de voz alheia, alienação enunciativa e 

estrangeirização na poesia de Emily Dickinson. 

O sentido de um texto é multidimensional, sujeito a múltiplas e até contraditórias 

abordagens, daí porque é opinião geral que nunca haverá uma explicação suficiente e 

completa de nenhum texto literário. Tesche diz que 

A interpretação é um ato inacabado, fragmentado, que permanece em suspenso ao 

abordar-se a si mesma, pelas palavras de um sempre-outro-discurso que seria 

mais essencial. [. . .] O circuito da interpretação carece de um ponto de chegada, 

algo seguro e definitivo como a conclusão de um raciocínio lógico. [. . .] Essa fal-

ta de conclusão essencial da interpretação, segundo Heidegger, deve-se à insufi-

ciência da linguagem, ainda demasiadamente contaminada pela metafísica como 

pensamento ôntico e como esquecimento da diferença ontológica, para dar conta 

da questão da verdade (�������) como descoberta. (2000:10-11) 

As abordagens feitas aqui, é certo, longe estão de serem exemplos indiscutíveis 

para a comprovação dessas asserções, mas não era esse o meu objetivo: o meu intuito 

era vislumbrar algumas nítidas nuanças nessa cinzenta urdidura das teorias, por meio de 

reiteradas tentativas de interpretação de um pequeno poema. Terá sido válido o esforço 

se uma ou outra dessas observações pôde dar uma idéia da pujança da obra poética de 

Emily Dickinson, aberta, como o são todas as grandes obras, às conceptualizações de 

qualquer teoria. Crítica literária e teoria literária se entrelaçam e se confundem com fre-
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qüência, qualquer que seja o enfoque e a amplitude que se dê a sua área de estudo. Entre 

o crítico e o poeta está o texto (do poeta), límpido e puro; mas entre o crítico e o texto 

(do crítico) a teoria se insinua. Qualquer que seja a sua opção (se é que há opção) entre 

a “crítica tradicional” e a “crítica criativa” que Perrone-Moisés (1978) coloca em oposi-

ção dicotômica, o crítico literário é obrigado a lidar com essas ferramentas essenciais 

para o seu ofício, uma delas concreta (mas às vezes mutável e de difícil apreensão), o 

texto “original”; outra abstrata (mas quase sempre pesada e de áspero trato), a teoria; na 

terceira margem está o seu próprio texto, abs| creto, con|trato, andrógino, heterogêneo. 

Em relação a esse texto, é forçoso admitir que a produção intelectual do crítico literário 

é de segunda mão (ou de terceira ou quarta, para ser um pouco mais exato), imitação 

que é de outra imitação (de outras imitações).  

É claro que minhas observações – talvez | às vezes | infelizmente – incisivas e rís-

pidas não diminuem o valor do esforço alheio nem implicam em menosprezo para com 

as idéias de outros: ao invés de se excluírem mutuamente – pois é certo, como diz Eco 

(2001:47), após citar Valéry (il n’y a pas de vrai sens d’un texte), que “uma obra de arte 

é uma estrutura que qualquer pessoa [. . .] pode ‘usar’ como bem entender” –, todas as 

tentativas de interpretação acabam, como já foi dito aqui mais de uma vez, por contri-      

buir para uma visão de conjunto da obra literária. 
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e fosse escritor, e morto, como gostaria que a minha vida se reduzisse, pelos cui-

dados de um amigável e desenvolto biógrafo, a alguns pormenores, a alguns gos-

tos, a algumas inflexões, digamos: ‘biografemas’”, pondera Barthes, imaginando “uma 

vida com espaços vazios, como Proust soube escrever a sua” (1999:14). É o mesmo Bar-

thes quem diz, em outra ocasião: “Gosto de certos traços biográficos que, na vida de um 

escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; chamei esses traços de ‘biografe-

mas’”(1984:51). E em outra ainda: “O ‘biografema’ nada mais é do que uma anamnese 

factícia: aquela que eu atribuo ao autor que amo”. Anamnese, para Barthes, seria “a ação 

– mistura de gozo e de esforço – que leva o sujeito a reencontrar, sem o ampliar nem o 

fazer vibrar, uma tenuidade de lembrança” [grifo do autor] (2003:126).  

Essa noção de biografema, que Barthes, muito a seu jeito, idealizou mas não de-

senvolveu, é apenas isto: uma vaga noção, uma idéia fugaz, um tímido conceito, não 

uma teoria acabada: um modus operandi para o crítico “amigável e desenvolto” que se 

propõe a resgatar a possibilidade de tratar o texto em suas dimensões interna e externa: 

um meio-termo entre convicções diametralmente opostas segundo as quais, por um la-

do, a vida pessoal de um artista não tem nada a ver com o texto em si e, por outro, a 

relação consciente ou inconsciente entre o autor e sua obra é condição precípua para 

uma avaliação crítica adequada. Pretendo usar essa noção como ponto central deste tra-

balho – e aqui já me defronto com uma difícil tarefa: propor (posto que Barthes não 

propôs) uma definição satisfatória para o conceito de biografema, que Perrone-Moisés, 

talvez com certa ironia, eleva à condição de ciência: 

A biografemática – ‘ciência’ do biografema – teria como objeto pormenores     

isolados, que comporiam uma biografia descontínua; essa ‘biografia’ diferiria 

da biografia-destino, onde tudo se liga, fazendo sentido. O biografema é o deta-

lhe insignificante, fosco; a narrativa e a personagem no grau zero, meras virtua-

lidades de significação. (1983:15) 
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O biografema seria, então (seria?), “por seu aspecto sensual”, na opinião da auto-

ra, um convite ao leitor para usar a imaginação e “compor, com esses fragmentos, um 

outro texto que é, ao mesmo tempo, do autor amado e dele mesmo – leitor” (1983:18). 

Não que se chegasse aqui ao campo das teorias da recepção: mais próximo se chegaria do 

que pensa Ungaretti (1996:49): “o poeta opera pela fantasia e sua linguagem resultará 

necessariamente, e num certo sentido, hermética”; daí que, “para entender um poeta, te-

mos [. . .] necessidade de conhecer precisamente o sentido das palavras que ele empre-

ga, ou seja, precisamos ser, de certo modo, iniciados”. É essa “iniciação”, baseada na 

leitura assídua e na verificação de “alguns pormenores, alguns gostos, algumas infle-

xões” da vida do autor, que permite a leitura biografemática da obra de um poeta.  

Mas antes de prosseguir, data venia, vou fazer uma digressão. Vou falar sobre o 

autor do conceito de biografema, que, já se viu, é a mola mestra desta dissertação. 

Quem se dispuser a ler e estudar um autor como o crítico e ensaísta francês Roland Bar-

thes (1915-1980) na esperança de encontrar alguma explicação para os problemas teóri-

cos abordados ou, melhor dizendo, provocados por ele, cedo verá que está perdendo o 

tempo em sua busca e que não sabe, por mais que o estude, por mais que o leia e releia, 

em qual Barthes há de fiar-se. É que há um Barthes prático, eficaz, professoral, que trata 

com sisudez dos problemas da narrativa e dos fundamentos semiológicos, um Barthes 

anti-hierático, temerário, quixotesco, que desafia os moinhos de vento da teoria, outro, 

ardente, romântico, arrebatado, que luta pela desmistificação da crítica literária acade-

mizada, e ainda outro, o jeremias lânguido e lascivo que se esvai em soluços e suspiros 

numa auto-ironia disfarçada sob o véu de seu estilo envolvente. E, entre tantos Barthes 

que ainda há, há o Barthes perfunctório das aulas e palestras e o Barthes dos artigos de 

ocasião. Mas sobretudo há o Barthes sofista. “Um sujeito incerto”, se diz ele a certa altura 

da vida, em algum lugar de sua obra, “no qual cada atributo é, de certo modo, imediata-   

mente combatido por seu contrário”. É difícil ao ser humano definir-se a si próprio, mas 

aqui, se substituíssemos “atributo” por “idéia”, teríamos a confissão definitiva do espíri-   

to contraditório que é, a meu ver, a principal característica desse crítico e teórico que 

chega a ser, ao mesmo tempo, um ícone da intelectualidade européia e um popular autor 

de best-sellers. Um sofista em todas as acepções, boas e más, dessa palavra, que nomeia 

alguns tipos antagônicos de pensadores engajados tanto na renovação da filosofia quan-
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to na demonização da retórica. Como sofista, “amigo das aparências”, Barthes sabe que 

não há prova irrefutável nem crença definitiva, que os valores humanos são relativos e 

mutáveis. Novo Górgias, acha que é inútil perquirir a essência das coisas, porque essa 

própria essência é incompreensível ou, em última análise, indefinível. Novo Protágoras, 

pensa que o texto, e não o homem, é que é a medida de todas as coisas em literatura. 

Novo Sócrates, entende que não há harmonia na verdade, pois são exatamente as mes-

mas as coisas que as pessoas acham boas e más, justas e injustas, belas e feias. Essas 

idéias sofísticas explicam as modernas mitologias, os prazeres do texto, a consagração 

de Sade. Ou talvez não expliquem, que Barthes nada explica: Barthes apenas pressupõe, 

propõe e contrapõe. Esmera-se em “falar de coisas simples de maneira difícil”. Não faz 

exceção aqui aquele Barthes estruturalista, que se dispôs a dotar a literatura de um dis-   

curso científico e que é visto por alguns como o único autêntico e insuperável Barthes, 

nem por isso menos sofista, como esses antigos mestres que, além de filosofar, ganha-

vam a vida ensinando a gramática e a arte da eloqüência. Perrone-Moisés (1988:11-12), 

que “para fins didáticos” enxerga “quatro etapas na vida intelectual de Barthes – o mito-

lógico, o ‘novo-crítico’, o semiólogo e o escritor” (sobre cujas características não dá, no 

entanto, nenhuma informação), diz que, em razão de sua crescente aversão ao “rigor da 

ciência dos signos [. . .], foi-se instalando nele uma inapetência (um tédio) por essa   

ciência que ele ajudava a construir desconstruindo”. E é o próprio Barthes quem se per-

gunta (a certa altura, em algum lugar): “Quem suporta sem nenhuma vergonha a contra-

dição?” Hoje sei que é tão fácil odiar Barthes quanto é difícil não gostar de Barthes. É 

difícil não se deixar enlevar por sua prosa sutil, como é fácil também “não se irritar com 

sua tática sem estratégia” (expressão anotada em sala de aula, cujo autor me fugiu). 

Mais do que o amor às palavras e muito menos, é claro, do que o apego à razão, é o pra-

zer da problematização e da controvérsia que permeia todos os seus escritos, ataviados 

pelos sutis jogos de idéia e pelos saltos brilhantes e mortais de seu flexível espírito de 

sofista. No prefácio a um dos livros que traduziu antes de aventurar-se (não mais como 

tradutor) em busca do tempo perdido, Proust (1991:30) afirma, referindo-se a nossas 

expectativas em relação à leitura de um texto literário qualquer: “Gostaríamos que ele [o 

autor] nos desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-nos desejos”. Para 

ele, quem lê à procura de “conclusões” vê-se às voltas, quase sempre, com “incitações”. 

Essas palavras de Proust – Proust escreveu, na opinião de Barthes (2002:45), “a obra de 
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referência, a mathesis geral, a mandala de toda a cosmogonia literária” – bem que pode-

riam ter servido às reflexões de Barthes sobre algumas de suas “quase-noções”, entre 

elas a de biografema. O Roland Barthes autor pode um dia morrer; mas ele era também 

o personagem de si mesmo, e os personagens, como as flores de plástico, não morrem: 

morrà l’uomo, lo scrittore, strumento della creazione; la creatura non muore più.14 

Voltando ao dever de casa, eis que me surge outra dificuldade: delimitar o campo 

de uma análise baseada em “traços biografemáticos”. Continuo a me valer das idéias 

alheias em busca do meu caminho. Diz Cordiviola: 

Biografema alude a um registro, a uma escrita, mas também a algo que está fora 

da letra e da literatura, uma vida, uma pessoa. Mas o que significa esse “estar 

fora”? Estamos no campo do sujeito, um dos grandes temas da teoria literária, e 

motivo de constante instigação e reflexão para Barthes. O autor que aspirava a 

não ter biografia pensa a subjetividade como uma falsa plenitude, e o eu como 

uma pluralidade formada por outros textos. (2003:12) 

Colhidos aqui e ali, nesse ponto de dispersão e de encontro em que a vida e a obra 

do autor se inter-relacionam, os biografemas se compõem de fragmentos e notas espar-   

sas, nem sempre concatenadas, tópicos talvez dessa “bio/grafia” de que fala Maingue-

neau (1995:45-46): “A obra participa da vida do escritor. O que se deve levar em consi-

deração não é a obra fora da vida, nem a vida fora da obra, mas sua difícil união”, ou 

seja, a “maneira particular como o escritor se relaciona com as condições de exercício 

da literatura de sua época”: bio/grafia “que se percorre nos dois sentidos: da vida rumo 

à grafia ou da grafia rumo à vida” [grifo do autor]. Numa passagem que tem muito a 

ver com o processo de criação de Emily Dickinson, Maingueneau afirma: 

Através de suas obras, o autor restabelece indefinidamente a distância que as torna 

possíveis e que elas tornam possível: os indivíduos recolhem-se para criar, mas   

                                                
14 A frase é de Pirandello, que já em 1920 fizera algumas personagens, abandonadas pelo próprio autor, 
invadirem o palco de um teatro à procura de outro autor que lhes desse “emprego”. “La vita è piena 
d’infinite assurdità”, diz IL PADRE (O PAI), que se revela às vezes um sofista de retórica impecável: “Ma se è 
tutto qui il male! Nelle parole! Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; ciascuno un suo mondo di cose! E 
come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono 
dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del 
mondo com’egli l’ha dentro?” (1993:44). Faltou um Pirandello na cena pós-estruturalista para juntar numa 
peça os conceitos barthesianos antagônicos de “morte do autor” e “biografema”, com lugar certo para o 
“efeito do real” e o “punctum”, além de algumas “mitologias”. 
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criando, adquirem os meios de validar e preservar esse recolhimento. A escrita não 

é tanto a ‘expressão’ do vivido de uma alma que foge dos homens quanto um dos 

pólos de um delicado jogo bio/gráfico. O recolhimento não é tanto um ‘tema’ da 

obra quanto seu foco sempre ativo, alimentado por uma efetuação que ele estrutura 

e que o estrutura [grifo do autor]. (1995:56)15 

Chelebourg começa bem ao intervir na discussão: 

Não se trata absolutamente de recorrer à prática beuviana e tentar explicar a obra 

pela vida de seu autor. Trata-se, isto sim, de examinar os pontos de convergência 

entre o biográfico e o literário, a fim de melhor compreender os impulsos imaginá-

rios, narcisistas, que influenciam o trabalho criador. (2000:115)16 

Mas as conclusões de Chelebourg sobre o que ele chama de “mise en relation du 

textuel et du biographique” são, para mim, equivocadas: certo de que “a vida faz parte 

das obras completas”, ele chega a afirmar em seguida que tudo que se conhece de um 

autor é parte integrante de sua obra literária, aí incluídos todos os seus escritos pessoais, 

como cartas, documentos e diários íntimos. Essa inclusão (intrusão) de dados biográfi-

cos (não de traços biografemáticos) no espaço da escritura é que conduz ao biografis-

mo, condenado pelo próprio Chelebourg ao referir-se a Sainte-Beuve. A diferença pode 

parecer sutil, mas é crucial para a conceituação do que entendo por biografema. Corren-

do o risco da repetição, recorro a Wellek e Warren: 

Uma obra de arte é um todo homogêneo num plano bem diferente, numa bem di-

ferente relação com a realidade, em comparação com um livro de memórias, um 

diário ou uma carta. Somente por uma perversão do método biográfico os mais 

íntimos e, com freqüência, os mais fortuitos documentos da vida de um autor po-

                                                
15 Há uma tendência na crítica atual para o que se poderia chamar de etno/grafia, ou seja, uma crítica 
ultrabiográfica, êxtima, não íntima, em contraposição à noção de bio/grafia aventada por Maingueneau. 
Parte-se do pressuposto de que é essencial situar o autor num grupo histórico-político-social bem defi-
nido para, a partir daí, investigar a sua obra (v. Cap. 2.3). 
16 Prossegue o autor, enveredando por trilhas que conduzem também à questão do biografema: “La mise 
en relation du textuel et du biographique conduit la poétique du sujet à proposer une psychomythie de la 
création, c’est-à-dire à rechercher quelle fiction intime, engendrée par l’imaginaire, fonde la démarche 
narcissique du créateur. A l’intérieur de la psychomythie, les divers motifs de l’imaginaire s’organisent en 
de véritables complexes: ils s’articulent pour constituer un récit qui apaise la ‘difficulté d’être’ du sujet, 
qui répare textuellement les traumatismes biographiques. Ces complexes, de nature personnelle, cons-  
tituent donc des groupes organisés de motifs qui renvoient globalement aux fondements biographiques 
qui rendent nécessaire la création littéraire”. 
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deriam se tornar o centro de um estudo, interpretando-se os seus poemas à luz 

desses documentos, arranjados de acordo com uma escala estranha ou mesmo 

oposta à escala de um julgamento crítico da obra. (1970:78) 

Alguns autores incorrem no deslize elementar de confundir biografema com bio-   

grafia (ou autobiografia), atendo-se “antibiografematicamente” a essas informações tri-  

viais que serviriam, quando muito, para compor uma ficha cadastral, um curriculum 

vitae ou um contrato social. Estado civil, idade, profissão, experiência: dados da bio-   

grafia. “All men say ‘what’ to me”, “I have a vice for voices”, “I could not weigh my-      

self”: possíveis biografemas. Outro erro elementar é considerar simples elementos “bio-          

-históricos” ligados a ocorrências quotidianas como biografemas: isso interessa ao bió-   

grafo, não ao crítico. O biografema nunca é imagem em movimento, mas fotografia 

estática ou, quando muito, uma refração no espelho (imagem = fato; fotografia = idéia; 

espelho = memória). O biografema é um ou outro aspecto da vida “que podia ter sido e 

que não foi” (nunca a vida inteira), normalmente não captado(s) numa biografia (nem 

mesmo numa autobiografia). “Pneumotórax”, de Manuel Bandeira, para citar aqui um 

exemplo de poema reconhecidamente bio/gráfico, não é em si um biografema – pelo 

menos a parte “visível” do poema, que relata fatos de vida corriqueiros (ou trágicos, 

outros diriam) –, mas pode conter um biografema (penso que todo poema contém traços 

biografemáticos: no caso de Bandeira, a obsessão pelas coisas da infância é um desses 

traços). O biografema estaria, talvez, por trás da voz que intervém no último verso, de 

uma cediça ironia: “A única coisa a fazer é tocar um tango argentino”. 

Quero insistir um pouco mais na explicitação da diferença entre biografia e bio-

grafema, mesmo com o risco de complicar as coisas com a introdução de outros termos 

e outras acepções. Recorro às bibliotecas eletrônicas, que às vezes surpreendem pela 

abrangência de suas informações prêt-à-porter, acessíveis e práticas, e cujas estantes 

digitalizadas, embora repletas de maus textos, não têm essa maléfica poeira das vetustas 

estantes das bibliotecas universitárias (onde, devidamente catalogadas e bem arquiva-

das, irão mofar estas perquirições), para apontar certos equívocos nas concepções da 

noção de biografema. Esses “equívocos” dizem respeito às idéias que não coadunam 

com a minha própria idéia de biografema, é claro, pois elas servem a outros propósitos 

que não os meus e portanto têm lá a sua razão de ser. Vou considerar apenas três dessas 
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definições internéticas de biografema que pouco ou nada têm a ver com a concepção 

mais restrita adotada por mim neste trabalho: 

a) Tipo de biografia “através do qual se constrói uma imagem fragmentária do 

sujeito e se cria uma concepção aberta do relato de vida”;17 

b) “Eventos fundamentais”, episódios considerados como “etapas” ou “pontos 

de referência na história de uma vida”;18 

c) Conjunto de “elementos históricos relacionados com a vida quotidiana que o 

historiador costuma passar por alto”;19 

O equívoco da primeira definição está em tornar o biografema uma extensão da 

biografia, como se aquele fosse, mesmo que aberto e fragmentário (como de fato o é), 

um instrumento adequado para “contar” uma vida (qualquer vida). O biografema, na 

minha concepção, não “constrói” uma vida que podia ter sido, não “relata” fatos situa-

dos na linha do tempo. O biografema não é história factual, é instância textual, inserida 

entre as manifestações da enunciação artística. A segunda definição, além de persistir no 

mesmo erro historicista (“eventos”, “episódios”), atribui ao biografema, estruturado em 

“etapas”, um sentido de organização cronológica que ele não tem. Limitando-se embora 

ao campo da narrativa, Miller (1991:26) tem uma visão interessante dessa essência não-  

-biográfica do biografema: “Restrinjo o uso do biografema [que ela chama de ‘marcas 

metonímicas’] ao limiar de um livro ou ao início de um ensaio, após os quais a alusão 

pessoal desaparece”.20 A terceira definição persiste no mesmo equívoco de incluir “ele-

                                                
17 Souza (http://www.letras.ufmg.br/gt/art-eneidabh.htm): “A crítica biográfica como articulação entre os 
estudos literários e culturais”. A autora considera “a caracterização da biografia como biografema” uma 
das “particularidades da crítica biográfica”. Seu ensaio como um todo é muito bem fundamentado; dis-
cordo apenas dessa visão totalizadora do biografema. 
18 Demetrio (http://www.bdp.it/~tnir0006/metodi/beacarmat.htm): “Strumenti per lo sviluppo autobio-          
grafico”: “I biografemi: eventi fondamentali, episodi considerati come punti di riferimento all’interno 
della propria storia di vita. Sono momenti importanti, che possono aver determinato delle svolte o che 
sono ricordati come tappe del proprio cammino”.  
19 Balaguer (http://profesionales.recol.es/psicologo/psyliteratura/rg1-2.htm): “Alguns aspectes de l’auto-        
biografia des de la literatura”: “De la dimensió del ‘bios’ crec que cal rescatar els elements de la vida 
quotidiana, l’interés per la infrahistòria, és a dir el conjunt d’elements històrics relacionats amb la vida 
quotidiana que l’historiador sol passar per alt”.  
20 Interessante é também a exemplificação que a autora dá para sua concepção de biografema. Mesmo 
quem, como eu, não conhece nenhuma das obras que ela cita, percebe claramente o seu ponto de vista: 
“Naomi Schor’s brief memorialization of her father as goldsmith in Reading in Detail; Linda Orr’s de-
scription of the smell of the books she was working on in Headless Histories; Susan Suleiman’s self-
identification as a mother in ‘Writing Motherhood’; Elaine Showalter’s self-fiction as an auburn-haired 
feminist critic in ‘Toward a Feminist Poetics’. The list here is potentially very long”. 
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mentos históricos” da “vida quotidiana” no conceito de biografema, apesar de ressaltar, 

em consonância com a noção original, que o biógrafo, de modo geral, não se apega a 

traços biografemáticos para compor a história de uma vida que podia – literalmente – 

ser para ele um objeto barthesiano de desejo.  

Mas eis que o próprio Barthes estimula esses equívocos: 

De um escritor que me interessa, posso gostar de conhecer a intimidade, a tradu-

ção quotidiana do seu tempo dos seus gostos, dos seus humores, dos seus escrú-

pulos; posso mesmo ir ao ponto de preferir a sua pessoa à sua obra, de me lançar 

avidamente sobre o seu diário e abandonar os seus livros (1987:304). 

Barthes extrapola aqui a sua noção do biografema e entrega-se ao desfrute do seu 

próprio prazer, relegando a obra literária a segundo plano. Mas atenção: essa “tradução 

quotidiana” de que ele fala não se refere a elementos históricos, e sim a registros, snap-

shots, “inflexões”. Talvez por efeito de passagens assim é que outros incluam no con-

ceito de biografema as ocorrências do dia-a-dia. Longtemps je me suis couché de bonne 

heure, por exemplo, não é um biografema, é um relato autobiográfico ou, quando muito, 

“autoficcional”. Já um poema que diz 

I held a jewel in my fingers - 
And went to sleep - 
The day was warm, and winds were prosy - 
I said “’Twill keep” - 

I woke - and chid my honest fingers, 
The gem was gone, 
And now, an Amethyst remembrance 
Is all I own - 

(J245 F261)21 

tende a suscitar certos traços biografemáticos ligados à idéia de perda, ausência, separa-

ção (mais adiante volto a falar sobre isso tudo). De qualquer modo, fugindo às inclina-

ções barthesianas para o sensual e o erótico, resisto à tentação de transformar em feti-

chismo a minha recriação de alguns poemas de Emily Dickinson. Evito a relação iniciá-

tica que alguns críticos mantêm com sua vida (v. Cap. 2.1) e restrinjo-me, tenazmente, 
                                                
21 Tinha entre os dedos uma jóia - / Deitei-me e fui dormir - / O dia estava quente e o vento fraco - / Pen- 
sei - “Não vai fugir” - // Acordo - e culpo os pobres dedos, / A pedra se perdeu, / E agora, uma lembrança 
de Ametista / É o que resta de meu - 
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ao exame da obra poética dickinsoniana: não me interessam cartas ou projetos pessoais 

nem nenhuns dos prováveis “gostos” e “inflexões” que não os revelados biografemati-

camente através da leitura de sua obra. 

No caso (meu caso) de Emily Dickinson, é de ver que biografemas poderiam ser 

captados, por exemplo, nestes DADOS BIOGRÁFICOS: 

1. 1830: Nasce em Amherst, Massachusetts, Emily Elizabeth Dickinson, filha 

de rico advogado e político local. Ainda jovem, virá a conhecer importantes    

amigos da família, entre eles Ralph W. Emerson. 

2. 1854: Viaja a Boston, Filadélfia e Washington. Suas amizades se concentram 

em homens mais velhos, que freqüentavam a casa de seus pais, como Samuel 

Bowles, editor do jornal Springfield Republican. 

3. 1862: Envia alguns de seus poemas a Thomas Higginson, jornalista e crítico 

literário, pedindo a sua opinião sobre eles. Higginson não os considera “apro-

priados para publicação”. Retira-se aos poucos da vida social. 

4. 1870: Sua reclusão agora é completa. Já é conhecida na região como o “mito 

de Amherst”. Uns dizem que sua reclusão foi causada por desenganos amoro-

sos, outros pela dedicação total à criação poética. 

5. 1886: Morre em Amherst. Só teve dez poemas publicados em vida (sem que 

lhe pedissem consentimento). Sua irmã Lavinia encontra numa gaveta os seus 

poemas, cuja edição completa só saiu em 1955. 

Esses dados são fatos e suposições que resumem a sua vida. Há bem poucos ou-

tros fatos (e muitas suposições) a considerar, mas para que esmiuçar vidas alheias? Seus 

biógrafos encontram farto material na vida de familiares, amigos e pessoas que de uma 

forma ou de outra se relacionaram com ela; muito pouco, no entanto, se sabe ou se de-

duz com segurança do dia-a-dia da própria Emily Dickinson. Nada a ver com esses 

“movimentos de uma subjetividade fácil” de que fala Barthes (1984:34), “que acaba logo, 

assim que a exprimimos: gosto/não gosto: qual de nós não tem sua tábua interior de gos-

tos, desgostos e indiferenças?” [grifo do autor]. Daí que seus biografemas são mais per-

ceptíveis a partir de sua obra (como, aliás, deviam ser todos os biografemas). E eis aqui 

outro detalhe sutil – mas crucial – que opõe a crítica biografemática à biográfica: é a 
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partir de traços detectados na leitura que se volve a vista para o autor, não para explicar 

a leitura, mas para probabilizar a presença desses traços em sua vida. O biografema sai 

da vida para entrar na obra, mas é na obra que se constitui como biografema. 

É de ver o que faria, tendo em mãos esses DADOS BIOGRÁFICOS e disposto a inter-

pretar aquele “poema do Brasil”, de que me ocupei no Cap. 1.1, um crítico biografista 

“beuviano”. Ele com certeza começaria por referir-se a Emily Dickinson como o “mito 

de Amherst” (esses epítetos pegam) e em duas ou três pinceladas falaria de sua firmeza 

de caráter. “Escolheu o próprio destino com absoluta determinação e decisão” seria uma 

frase inevitável para bem situar sua reclusão voluntária. Viriam então as especulações 

sobre a frustrada vida amorosa (já que ela era mulher e morreu solteira, presume o críti-

co-biógrafo que sua vida amorosa foi frustrada), e aí surgiriam os nomes de alguns (ou 

algumas) prováveis amantes, entre eles ou elas, provavelmente, Samuel Bowles, forte 

candidato a destinatário das Master Letters, misteriosas cartas de amor cujos rascunhos 

foram encontrados após a morte de Emily Dickinson. (Essas informações não constam 

dos DADOS, mas um crítico que se preza tem lá as suas fontes fidedignas.) Sagaz e aten-

to, o crítico notaria então que Brazil, como Bowles, começa com B, como também, nes-

se poema, a palavra Being, que é ninguém menos que a própria poeta. A letra B aparece 

mais duas vezes no poema, em But e Button, como que reforçando a sua simbólica pre-

sença. ¡¡Eureka!! O poema todo é uma mensagem cifrada, uma alusão oculta a Mr.    

Bowles, seu amor impossível, deduz o crítico. Uma sôfrega e errática pesquisa confir-

maria o genial achado do biógrafo-crítico: poemas deste jaez (se é que há outros poemas 

“deste jaez”) seriam provas irrefutáveis de sua descoberta: 

Nobody knows this little Rose - 
It might a pilgrim be 
Did I not take it from the ways 
And lift it up to thee. 

Only a Bee will miss it - 
Only a Butterfly, 
Hastening from far journey - 
On its breast to lie - 

Only a Bird will wonder - 
Only a Breeze will sigh - 
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Ah Little Rose - how easy 
For such as thee to die! 

(J35 F11)22 

À letra B não faltam bons motivos para estar também neste poema, conclui o críti-

co, que passa a defender a aceitação definitiva do Sr. Samuel Bowles, editor do jornal 

Springfield Republican, no qual foram publicados, à revelia de Emily Dickinson, alguns 

dos seus poemas, como o misterioso amante cuja memória ela perpetua nesses e, quiçá, 

noutros versos. E outras provas documentais poderiam, com base na numerologia, ciên-

cia iniludível de esotéricas ilações, corroborar as convicções desse hermeneuta. Um 

exame mais acurado do “poema do Brasil” revela que ele está estruturado em dísticos, 

representando o par ED/SB, reiterado quatro vezes ao longo do poema de oito versos, 

enquanto que neste outro “poema da Rosa” já surge outro tipo de revelação ligada ao 

número dois: a palavra only [“só”] forma dois dísticos, um em combinação com Bee e 

Butterfly, outro com Bird e Breeze. Não seria essa uma pungente confissão de que, para 

a poeta, only B, isto é, só B (só Bowles) seria o amor de sua vida? 

Exageros à parte, o fato de que Emily Dickinson não escolheu os próprios poemas 

para publicação força a entrada de dados biográficos na sua obra, pois há muitos poe-

mas de ocasião que só se explicam (só existem como poemas) biograficamente. Há poe-

tas que tiram ouro do nariz e se dão ao luxo de publicar na velhice os seus versos de 

ocasião; mas de que servem esses versos sem as referências explícitas às vidas de seus 

autores e às circunstâncias em que foram feitos? Certo é que esses tipos de versos esco-

rados em fatos cotidianos existem desde os gregos, e são, por assim dizer, a origem da 

poesia lírica. Achcar (1994:25) estuda um poema de Catulo que é, em sua opinião, um 

“exemplo excelente de ‘poesia de circunstância’ que, por sua combinação de simplici-

dade, sinceridade e intensidade [. . .], consegue transcender os dados circunstanciais”. O 

poema tipifica um gênero de que os poetas se serviam para proferir uma mensagem de 

boas vindas a alguém que retorna de viagem. O autor aponta uma lista de nove tópoi, 

                                                
22 Ninguém conhece esta rosa - / Podia estar perdida - / Se eu não fosse até a estrada / Trazê-la para ti. / 
Só a abelha e a borboleta / Vão sentir sua falta - / Quando em viagem vierem / No seu colo pousar - / Só o 
vento e o passarinho / Vão chorar a surpresa - / Ah, linda rosa, tão fácil / Para ti é morrer! (Sem se dar 
conta desses achados crípticos e às voltas com outras questões menos sutis e mais imediatas, o tradutor 
não repetiu as aliterações com a letra B, mas de qualquer modo conseguiu introduzir algumas assonâncias 
em p, s e v, na tentativa de imitar o original). 
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lugares-comuns que se esperava que o poeta utilizasse nessas determinadas ocasiões, 

como por exemplo: alegria pela chegada do viajante, expressões de afeição, ênfase no 

retorno ao lar, etc. “Assim, conclui Achcar (1994:32), o poema de Catulo, que pode ser 

tomado de início como uma expressão singela da lírica mais genuína – e, como tal, ex-

celente fonte de informações sobre a vida do poeta, sua personalidade, sua afetividade –, 

é de fato um premeditado, elaboradíssimo tecido de lugares-comuns literários”. Muitos 

versos de circunstância, muitas mensagens pertinentes a simples eventos sociais, dos 

parabéns aos pêsames, integram a obra poética de Emily Dickinson, ao lado de poemas 

de lavor artístico esmerado e inspirações mais altas. Falta um crítico perspicaz para or-

denar esse corpus, a fim de que, fazendo justiça à memória da poeta, se possa pelo me-

nos justificar a pobreza e insipidez de alguns de seus poemas. 

Com o intuito de esclarecer um pouco mais essa diferença crucial entre biografia e 

biografema como recurso disponível para a crítica literária, trago agora à discussão ou-

tro poema de Emily Dickinson: 

The Missing All - prevented Me 
From missing minor Things - 
If nothing larger than a World’s 
Departure from a Hinge - 
Or Sun’s extinction - be observed - 
’Twas not so large that I 
Could lift my Forehead from my work 
For Curiosity. 

(J985 F995)23 

Alguma coisa (muita coisa) daqueles DADOS BIOGRÁFICOS está presente aqui. Um 

crítico biografista faria, com certeza, diversas ilações a partir desse Missing All: perda 

do amor, perda da vida social, perda de amigos, perda da fé, perda dos pais e outros 

entes queridos, perda da fama, que lhe adviria com certeza após a publicação de seus 

poemas, perda de sua afirmação como mulher e como poeta num mundo patriarcal bem 

seguro em seus ferrolhos. Todas essas suposições, é claro, são válidas, e é bem provável 

que haja outras, tanto mais trágicas quanto mais verídicas; é até possível empreender 

uma análise textual não-biografista a partir delas. Está no texto, diria um crítico: sua 

                                                
23 Ao perder Tudo eu me livrei / De perder Ninharias - / Se algo maior do que este Mundo / Quebrar as 
Dobradiças / Ou extinguir-se o Sol - não vi - / Nada foi tão notável / Que me tirasse do Trabalho / Por 
Curiosidade. 
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obsessão pelo labor poético faz que ela expresse seu desprezo pelas futilidades da vida 

mundana. O texto traz, implícita, uma profissão de fé, diria outro: a poeta, só, auto-        

-exilada, longe do estéril turbilhão da rua, trancada em seu quarto, fechada em si pró-

pria, luta com as palavras, alheia a tudo que não diga respeito à Poesia. Outro ainda di-

ria: há, no texto, uma clara opção pela vida espiritual, uma visão metafísica do mundo 

como porta aberta para os males materiais que ameaçam a existência humana (a extin-

ção do sol representaria a morte das crenças, dos ideais e dos valores que o poeta tenta 

preservar em seu trabalho). E outro mais – mais haveria de dizer, é claro, ou não faria 

sentido tudo que já foi exposto aqui sobre esta opera aperta que é o texto poético. Mas 

quanto a uma análise biografemática? Que traços biografemáticos seria possível perce-

ber nesse poema? Haveria necessidade de recorrer àqueles DADOS BIOGRÁFICOS para 

identificar os biografemas acaso inscritos no texto? Recorro a Barthes: os biografemas 

são “traços”, “pormenores”, “gostos”, “inflexões”, “espaços vazios”. São, por definição, 

fragmentos descontínuos de significação aleatória que desafiam a composição de um 

todo harmônico, integral, definitivo. São sensitivos átomos condenados à dispersão. 

Restos daquela vida que poderia ter sido. Images that enthrall me without my knowing 

why. Estão, portanto, mais próximos das “Ninharias” do que do “Tudo”. Mas há um 

detalhe interessante sobre os biografemas: ao contrário dos “fatos biográficos”, datados, 

encadeados, verificáveis e, portanto, geralmente identificáveis à primeira vista em qual-

quer texto, um biografema é fugaz, ama ocultar-se, e às vezes não é detectável em ocor-

rências fortuitas. O biografema é algo atribuível ao autor por quem o lê (“anamnese 

factícia [produzida artificialmente; artificial; convencional]: aquela que eu atribuo ao 

autor que amo”). Daí que o crítico biografemático não pode ser um simples leitor de 

ocasião nem escritor de recensões jornalísticas: há que ter a devida iniciação na leitura 

assídua da obra de um autor para apreender, sem ter de recorrer a dados biográficos, os 

seus biografemas. Outro importante detalhe: enquanto que os dados biográficos tendem 

a se diluir ante a figura do autor, que passa a defender o texto de todas as investidas, os 

traços biografemáticos, uma vez identificados, ocupam no texto o lugar do autor, cuja 

biografia deixa de ser então valorizada. Ganha com isso a leitura, depurada, límpida, e a 

crítica, despossuída de referências datadas e descartáveis.  
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Os traços biografemáticos que eu, leitor, percebo nesse poema são também liga-

dos à noção de perda. “Perda”, “perder”, “perdida” são palavras recorrentes nos poemas 

de Emily Dickinson, que de forma explícita ou velada particulariza esse Missing All – 

assim num daqueles “poemas do Brasil”, o mais extenso, que termina: 

My Loss, by sickness - Was it Loss? 
Or that Ethereal Gain 
One earns by measuring the Grave - 
Then - measuring the Sun - 

(J574 F288)24 

E em muitos outros, tantos que seria enfadonho enumerar aqui. Wilbur (1996:56) 

acha que Emily Dickinson sofreu três grandes privações na vida – “a fé, o amor e a fa-

ma” – e diz que ela “proclama com freqüência que perder ou renunciar ao que se deseja 

é, de algum modo, ganhar”. É a própria Emily Dickinson quem diz: 

We lose - because we win - 
Gamblers - recollecting which 
Toss their dice again. 

(J21 F28)25 

Sumptuous Destitution [Luxuosa Privação], ablative estate [posse ablativa] (o      

ablativo, em latim, é o caso que indica separação, afastamento, privação), metafísicas 

mentalizações de que é rica a poesia de Emily Dickinson, esse Missing All de que ela se 

nutre é um dos aspectos, talvez o mais expressivo e recorrente, do biografema da es-

trangeirização. Na poesia de Emily Dickinson, o tema ou tópico pode ser a dor, ou o 

amor, ou a morte, ou a fama, entre outros, mas o traço biografemático subjacente a to-

dos eles é a voz de um eu poético alienado, perdido em meio à incompletude enunciati-

va de uma escrita estrangeirizada, um eu poético amedrontado, auto-exilado dentro de 

casa, detrás da porta, à escuta, à espreita, à espera de um público que um dia se identifi-

cará com o seu discurso sustentado na sombra e na escuridão: 

I sing to use the Waiting 
My Bonnet but to tie 

                                                
24 Foi Perda a Perda na doença - / Ou o Ganho sutil / De quem mediu a Sepultura - / E então - mediu 
o Sol? 
25 Perder - está em ganhar - / Falta saber que jogador / Vai agora arriscar.  
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And shut the Door unto my House 
No more to do have I 

Till His best step approaching 
We journey to the Day 
And tell each other how We sung 
To Keep the Dark away. 

(J850 F955)26 

Não, este não é um poema de amor. 

É uma profissão de fé. 

 

É possível que Barthes, um belo dia, tivesse chegado à conclusão de que o biogra-

fema, em última análise, prescinde de qualquer recurso à própria biografia de um autor: 

ela seria (a biografia) perceptível e explicável unicamente pelo texto. Ou talvez não: 

afinal, tratando-se de Barthes, poder-se-ia esperar que eventualmente ele (re)negasse a 

própria idéia de biografema e se voltasse para outras noções menos (ou mais) discutí-

veis. Ou quem sabe a incluísse num conceito ampliado de punctum, ou de jouissance, 

ou de qualquer outra de suas idéias. Ou simplesmente imaginasse, como o fez Borges 

(2000:81): “chegará o dia em que os homens cuidarão muito pouco dos acidentes e cir-

cunstâncias da beleza, cuidarão da beleza em si mesma”, e nesse dia, então, “talvez não 

cuidem sequer dos nomes ou das biografias dos poetas”.  

Nem mesmo, por supuesto, dos biografemas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Eu canto para usar a Espera / A touca atado o fecho / E ponho a tranca em minha Porta / Sem ter o que 
fazer // Até que ao virem os seus passos / Seguimos para o Dia  / A nos dizer como cantamos  / Para o 
Escuro fugir. 
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screver consiste em transformar a língua numa língua estrangeira, a convocar 

uma outra língua na língua, língua outra, língua do outro, outra língua, não im-  

porta se alguém escreve em sua própria língua ou numa língua alheia”. As palavras de 

Robin (1992:132) sobre essa inquietante alienação que está na gênese da escrita, feitas a 

partir de um poema em inglês de Fernando Pessoa que fala numa sutil “névoa-língua” 

(tongued mist), vêm a calhar para eu dar início aqui a algumas reflexões mais específi-

cas sobre a estrangeirização biografemática de Emily Dickinson. 

Poder-se-ia afirmar que, biografematicamente ou não, todo usuário da palavra es-

crita é um ser alienado, alterizado, estrangeirizado. Cohen (2002:14) me sugere isso ao 

constatar que a passagem da oralidade à escritura, “que nos remete para sempre a uma 

condição estrangeira [. . .], exige inventar-se um dizer, inventar-se uma língua que saia 

das trilhas já percorridas”. Deleuze, citado pela mesma Cohen, reforça essas asserções: 

“Um grande escritor [. . .] é um estrangeiro em sua própria língua: não mescla outra 

língua com a sua língua, mas lavra em sua língua uma língua estrangeira não preexisten-

te”. Para Cohen (2002:30), “os poetas logram, nesse exílio da língua, tornar possível o 

impossível”, porque “a poesia deve sua existência ao indizível”. Já Barthes, muito a seu 

modo, diz o contrário para dizer a mesma coisa: 

O escritor não tem absolutamente de arrancar um verbo ao silêncio, como se diz 

nas piedosas hagiografias literárias, mas ao inverso, e quão mais dificilmente, 

mais cruelmente e menos gloriosamente, tem de destacar uma fala segunda do 

visgo das falas primeiras que lhe fornecem o mundo [. . .]. Ouve-se freqüente-

mente dizer que a arte tem por encargo exprimir o inexprimível; é o contrário que 

se deve dizer (sem nenhuma intenção de paradoxo): toda a tarefa da arte é inex-

primir o exprimível, retirar da língua do mundo, que é a pobre e poderosa língua 

das paixões, uma outra fala, uma fala exata. (2001:22) 
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Essa “condição estrangeira”, essa “outra fala” – é ela fruto da consciência e do 

trabalho intelectual, do árduo e tenaz esforço de composição, da criação planejada – a 

comprovação da infinita capacidade de abstração do artista – ou o triunfo da alteridade, 

a sujeição do eu a outro self, a “morte” do autor – a evidência de que não se escreve em 

uma língua, mas “somos escritos” por ela? Imaginação? Inspiração? The Philosophy of 

Composition? The Poetic Principle? É antiga essa controvérsia; há partidários ferrenhos 

de um e de outro lado; não é este o lugar para eu repisar a questão, até porque me satis-

faz o meio-termo. Diria apenas, como diz Melo Neto: 

A composição literária oscila permanentemente entre dois pontos extremos a 

que é possível levar as idéias de inspiração e trabalho de arte. De certa maneira, 

cada solução que ocorre a um poeta é lograda com a preponderância de um ou 

outro desses elementos. Mas essencialmente essas duas maneiras de fazer não 

se opõem. [. . .] Neste assunto, temos de levar em conta um fator importantís-

simo – a psicologia pessoal de cada autor. (1999:725-726) 

Que diria Emily Dickinson? Seria ela uma autora “difícil”, “desconfiada”, na con-

cepção de Melo Neto, “para quem a preocupação formal é uma condição de existência”? 

Ou estaria ela nesse outro ponto extremo em que está o poeta “espontâneo”, o poeta que 

se fia na inspiração e “espera que o poema aconteça”? Seus poemas foram deixados em 

diferentes estágios de composição, com diversas versões e variantes, alguns copiados a 

tinta e reunidos em folhas alinhavadas. Nesses cadernos, chamados fascículos (quarenta 

deles foram preservados, num total aproximado de oitocentos poemas), está a maioria 

dos poemas que se poderia chamar, com muitas reservas, de “acabados”: quase todos 

contêm pequenas alterações: uma palavra aqui, uma expressão ali, um verso acolá. Ou-     

tro conjunto de poemas tem duas, três ou mais versões, algumas das quais incluídas em 

cartas e amigos e familiares e outras guardadas sem nenhuma ordem aparente. A esses 

se juntam outros papéis dispersos, com poemas apenas esboçados ou rascunhados em 

folhas avulsas, geralmente a lápis. Num poema em que fala da Bíblia como leitura apro-  

priada para jovens e crianças, Emily Dickinson diz: Had but the Tale a warbling Teller  

/ All the Boys would come - [Se o Narrador fosse inspirado / Os Jovens o ouviriam -] 

(J1545 F1577). O poema poderia ter sido considerado “pronto”: foi enviado em carta a 

um de seus amigos: no entanto, em outra versão manuscrita, Emily Dickinson rabiscou 
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diversas possíveis variantes para o adjetivo warbling (chilreante, gorjeador – não incluí-      

do em minha tradução): thrilling, ardent, magic, pungent, winning, mellow, entre outras: 

treze no total, sem contar com a escolhida (Franklin, 1998). Há outro poema em que 

parece até que ela se refere a essa meticulosa busca: Shall I take thee, the Poet said / To 

the propounded word? / Be stationed with the Candidates / Till I have finer tried - [De-

vo usar-te? diz o Poeta / À palavra proposta / Fica com as outras candidatas / Que vou 

pensar melhor -] (J1126 F1243), diz a primeira estrofe; e enquanto o Poeta “envereda 

pela Filologia” e as “candidatas” esperam, There came unsummoned in [Sem ser cha-

mada entrou] a palavra adequada. Esses exemplos dão uma idéia de como, embora     

acreditando na força da inspiração, ela tomava a sério o seu “trabalho de arte” nessa luta 

mais vã, que é lutar com palavras, malgrado as equivocadas opiniões dos críticos de seu 

tempo, para os quais Emily Dickinson “descuidava” dos aspectos formais exigíveis en-

tão na prática poética. Um desses críticos, Thomas Higginson, a quem ela, ainda jovem, 

submeteu alguns de seus poemas, viu neles graves imperfeições. “Versos arrancados 

pelas raízes, ainda impregnados de água e terra”, diz Higginson (1982:XXI) no prefácio 

à primeira edição de seus poemas, em 1890, e esboça uma tímida justificativa: “Mas 

afinal, quando uma idéia nos arrebata o fôlego, as lições de gramática parecem imperti-

nentes”. Mais tarde, Charles Anderson, Brita Lindberg-Seyersted e Cristanne Miller, 

entre outros, demonstraram a irretocável pertinência da “gramática poética” dickinso-   

niana. Depois eu volto a este assunto.  

Recorro agora a outros, outra vez, para tecer o fio de minhas palavras (minhas no 

sentido de que são feitas com meu papel e minha tinta: “na literatura [como nas bulas ou 

nas teses], tudo existe: o problema é saber aonde”, diz Barthes em algum lugar que não 

sei onde – afinal de contas, as citações, alusões, transcrições, variações, repetições ou 

adaptações sem indicação de origem são a matéria-prima da linguagem, oral e escrita, 

minha e de quem me lê: ficam por conta do dialogismo e da intertextualidade, ou seja, 

dessa mania que a gente tem de não ouvir o que os outros dizem mas repetir tudo que 

ouviu: para falar é preciso apoiar-se em outros textos). Recorro outra vez aos outros 

para dizer o meu já-dito – a Paz, por exemplo, para quem “a voz do poeta é sua e não é 

sua”, pois “nossa voz é muitas vozes”:  
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No momento da criação há sempre uma colaboração não esperada, que se dá 

com nossa vontade ou sem ela, mas que assume a forma de uma intrusão. Quem 

é esse que interrompe meu discurso e me faz dizer coisas que eu não pretendia 

dizer? Alguns o chamam demônio, musa, espírito, gênio, outros o chamam tra-

balho, acaso, inconsciente, razão. (1998:157) 

Que força estranha é essa que põe na pena do poeta, inesperadamente, a palavra 

procurada em vão nos dicionários? Mistério e problema, essa “colaboração não espera-

da”, Platão a demonizou, Poe a renegou, Freud não a explicou. Nenhuma arte poética a 

definiu, nenhum ensaio teórico a sintetizou. Essa força não é traço, nem gosto, nem in-

flexão: não é biografematizável. Ela é, no entanto, um dos agentes da transformação que 

se opera no ato da escrita e faz nascer essa “outra língua na língua”. Traz consigo essa 

voz alheia que de súbito cala a própria voz do poeta. A outridade (otredad) é uma de 

suas manifestações. Está, portanto, na gênese da estrangeirização. 

E aqui faço uma curta pausa para esclarecer (antes tarde que nunca) minha insis-

tência na utilização dessa palavra – estrangeirização – e seus correlatos – estrangeirizar, 

estrangeirizado – para nomear um conceito que, ao que pode parecer, já teria sido discu-

tido à exaustão: esse fenômeno de alterização identitária, essa gramaticalização às aves-

sas inerente à escrita, e em especial ao discurso poético, parece que já é matéria assente 

entre os teóricos e críticos literários, que no entanto não se preocuparam com inovações 

terminológicas. Por que falar então de estrangeirização, por que insistir nesse termo 

específico, não dicionarizado, correndo o risco de submeter todo este trabalho a inócuas 

especulações em torno de uma simples denominação? Por dois motivos. O primeiro é o 

fato de que a estrangeirização transcende essa transformação essencialmente lingüística 

de que falam críticos e teóricos: ela é restrita à obra de Emily Dickinson como um todo 

e não se presta, em princípio, à análise da obra de outros autores (pelo menos aqui e 

agora; quiçá poderá essa noção de estrangeirização servir em outras ocasiões para a te-

matização de estudos comparativos entre os discursos de Emily Dickinson e de outros 

poetas). O segundo é a convicção de que há uma significativa diferença entre este e ou-

tros termos que, tanto em nossa como em outras línguas, não serviriam para designar a 

noção desta força extrínseca e centrífuga, que aliena, afasta e separa, e que sub-                 

-repticiamente atua sobre o fazer poético: “estranhamento”, por exemplo (estrangement, 
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étrangisation, extrañamiento), já está incorporado à teoria da literatura, designando, 

entre outras acepções, a condição específica da literariedade, e “estraneidade” (strange-

ness, étrangeté, extranjería) é um termo que me parece pouco evocativo e também já 

tem uso freqüente em outras áreas. “Estrangeirização” me soa bem: a partir desta pala-

vra em lídimo brasilês, arrisco-me até a neologizar em outras línguas: strangerization, 

étrangerisation, extranjerización. Em minha biblioteca pessoal há um dicionário de que 

me sirvo a toda hora (infelizmente inconcluso, confuso e não muito confiável) que as-

sim define (ou poderia definir assim) esse item lexical:  

ESTRANGEIRIZAÇÃO, subst. fem. (Lit.), manifestação de certos traços bio-

grafemáticos (v. BIOGRAFEMA) responsáveis pela presença, na escrita poé-

tica da autora norte-americana Emily Dickinson (1830-1886), de uma dic-

ção estranha à sua língua e ao seu tempo e lugar, caracterizada por aspec-

tos formais, sintáticos e temáticos não-convencionais e por sentimentos de 

perda, ausência, alienação, melancolia, frustração, luto, dor e desespero, 

entre outros, e supostamente estimulada pelo auto-exílio a que se impôs a 

autora ou pela falta de reconhecimento de seu labor poético. 

Essa definição, é claro, é insatisfatória, como acontece com todas as definições, e 

não dá conta de muito do que eu já disse, e talvez mais complique que esclareça a ques-

tão. “Não é bem isso que eu achava que fosse”, dirá talvez alguém, e outro indagará: 

“Mas é simples assim?” E eu, cônscio de que cheguei tarde demais à suprema incerteza, 

direi que posso não estar certo, mas estou no caminho certo, e isso é tudo que importa. 

Cônscio também de que um trabalho como este precisa ter as suas hipóteses investiga-

das (e essa definição é a síntese das hipóteses iniciais deste projeto), passo agora a ana-

lisar esse verbete sobre a ESTRANGEIRIZAÇÃO – ou o que me falta detalhar, pois sobre a 

idéia de BIOGRAFEMA já falei no Cap. 1.2. 

Fica logo evidente na definição que a estrangeirização de que trato é restrita à es-

crita poética da autora norte-americana Emily Dickinson, corroborando o que ainda há 

pouco eu dizia (embora envolva também todo esse estágio inicial de inquietação ineren-

te ao ato de escrever, comum a todos os escritores) e repisando a minha afirmação de 

que foi a leitura da obra e não o exame da vida que me levou à percepção dessa caracte-

rística discursiva (des|cursiva) dickinsoniana que chamei de estrangeirização. É claro 
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que essa noção, depois de captada na obra, é reforçada (ampliada, confirmada, explica-

da) com a utilização do conceito de biografema, que pressupõe uma mirada, não propria-

mente em direção à vida, mas ao estar-no-mundo do poeta: 

I’m Nobody! Who are you? 
Are you - Nobody - too? 
Then there’s a pair of us - don’t tell! 
They’d advertise - you know! 

How dreary to be Somebody! 
How public - like a Frog - 
To tell one’s name - the livelong June - 
To an admiring Bog! 

(J288 F260)27 

Este é o poema-símbolo da autonegação, do anseio de uma “identidade negativa”, 

do desejo de apagamento do próprio ser, da anonimização do ser-mulher, que na minha 

visão são alguns dos traços mais evidentes da estrangeirização dickinsoniana. Não há só 

um, nem dois, mas múltiplos eus poéticos neste poema: há instâncias fractais de um 

mesmo self que aspiram a não ser nenhum. Nessa conversação de turno único entre um 

eu que interroga um tu e ouve outro(s) está subentendida uma palavra – fama – que    

Emily Dickinson usou de forma ambígua em vários de seus poemas. Ser Ninguém seria 

o preço a pagar por alguém que se dispôs a trocar a fama pela imortalidade, alguém cuja 

poesia se fez estrangeira por opção. Estas questões identitárias estão no centro das dis-

cussões mais atuais sobre a alteridade constitutiva do sujeito e a dissolução do self. A 

negação do próprio eu aproxima a poesia de Emily Dickinson da filosofia zen-budista e 

da poesia oriental, em especial o haicai, forma poética japonesa que busca a ausência de 

qualquer traço de subjetividade na descrição de seres, cenas, objetos e ações. Ser Nin-

guém, ou melhor, conter suas emoções e seus desejos e desprezar a lógica e a razão é a 

aspiração do haicaísta, um poeta que não faz poesia, apenas sente a sua presença. Essa 

almejada “desidentificação” é observável, por exemplo, no mais conhecido haicai japo-

nês, de autoria de Matsuo Bash�, que por coincidência fala também de uma rã: O velho 

tanque / Uma rã mergulhando / Barulho d’água. (No Cap. 2.2, faço uma tentativa de 

aproximação entre a poesia de Emily Dickinson e o haicai.) 

                                                
27 Sou Ninguém! Quem és tu? / És tu - Ninguém - também? Nós somos / Um par então - não digas nada! / 
Sabes que nos expomos! // Tão triste ser Alguém! / Tão vulgar - como a Rã que chama / Teu nome o mês 
de junho inteiro / Para o aplauso da Lama! 
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A dicção estranha à sua língua e ao seu tempo e lugar é a parte mais imedia-   

tamente reconhecível nos poemas de Emily Dickinson e é em torno dela que orbita a 

imensa maioria dos livros e ensaios teóricos que lhes são dedicados. Ela própria ti-     

nha consciência de que não seria compreendida por seus contemporâneos, não só 

porque a sua poesia era excessivamente inovadora, mas porque, além disso, ela era 

mulher, e a uma mulher de seu tempo e de seu meio social não se permitiam exces-   

sos e inovações. Nenhum poeta de tanta reputação foi alvo em sua época – e até bem 

pouco tempo, na verdade – de tanta incompreensão e tantas críticas negativas. Mas é 

certo que hoje em dia as rimas “esquisitas”, a métrica “desajeitada”, a pontuação 

“arbitrária”, a grafia “excêntrica”, a sintaxe “irregular” de Emily Dickinson são re-

cursos aceitáveis, e há poetas que os cultivam, não só na poesia de língua inglesa, 

mas em qualquer outra: fazem parte, por assim dizer, do acervo dessa biblioteca uni-

versal que é a literatura. Sirva de exemplo este único poema: 

Four Trees - upon a solitary Acre - 
Without Design 
Or Order, or Apparent Action - 
Maintain - 

The Sun - upon a Morning meets them - 
The Wind - 
No nearer Neighbor - have they - 
But God - 

The Acre gives them - Place - 
They - Him - Attention of Passer by - 
Of Shadow, or of Squirrel, haply - 
Or Boy - 

What Deed is Their’s unto the General Nature - 
What Plan 
They severally - retard - or further - 
Unknown - 

(J742 F778)28 

Se no poema anterior o eu poético “quer ser” Ninguém, neste ele simplesmente 

“não é”, isto é, não existe, está “fora” do poema. Precursora talvez do imagismo (po-

rém maior do que todos os imagistas; v. Cap. 2.2), Emily Dickinson mais mostra 
                                                
28 Quatro Árvores - num Campo solitário - / Sem Propósito / Ou Ordem, ou Ação aparente - / Mantêm - // 
O Sol - numa Manhã vai encontrá-los - / O Vento - / Não têm - nenhum Vizinho mais próximo - / Só 
Deus - // O Campo dá-lhes - Lugar - / Eles - a Ele - Atenção de Viajante - / De Sombra, ou Esquilo, ou 
por acaso - / Rapaz - // Que Obra é a Deles em toda a Natureza - / Que Plano / Cada um - retarda - ou 
favorece - / Não sei -  



 

 ��

uma cena do que diz alguma coisa neste poema que, à semelhança de um borrão 

rorschachiano, desafia qualquer interpretação. É como se alguém, ao acordar, tivesse 

rabiscado às pressas os detalhes fugidios de uma cena vista em sonho. Vou-me ocu-

par agora com alguma coisa do que pude detectar, neste poema, em relação aos re-

cursos discursivos apontados no parágrafo anterior – rima, métrica, pontuação, gra-

fia e sintaxe. Esses são os aspectos da “gramática poética” dickinsoniana que mais 

dão visibilidade ao seu estilo, e aqui eu teria pano para as mangas numa discussão, 

mas vou-me limitar a algumas breves observações, suficientes, a meu ver, para apontar 

certas evidências práticas da estrangeirização. 

Não há uma só rima perfeita em todo o poema: a terceira estrofe tem uma par-

tial rhyme entre vogais (by/boy) e as demais têm consonantal rhymes, nas quais ri-

mam apenas os últimos fonemas consonantais de cada palavra (n/n, d/d, n/n). As 

rimas usadas por Emily Dickinson na maioria de seus poemas são, como essas, inex-  

act rhymes, ou seja, rimas imperfeitas. Há um aparente “descaso” pela full rhyme ou 

rima perfeita (por exemplo: frog/bog, como no poema anterior), normalmente adota-    

da por seus contemporâneos, no rastro de todos os poetas clássicos de sua língua. Se 

eu levasse ao extremo a idéia de que “escrever consiste em transformar a língua nu-

ma língua estrangeira”, poderia afirmar que o eu poético dickinsoniano teria ultra-

passado os limites dessa transformação ao deixar de identificar adequadamente as 

palavras (os sons) suscetíveis de rimar entre si comme il faut.  

O esquema métrico e rítmico é no mínimo confuso e desigual neste poema. 

Apesar do padrão estrófico bem definido, os versos parecem manter-se alheios uns 

aos outros e não há, internamente, nenhum tipo de acento predominante, seja iâmbi-

co, trocaico ou qualquer outro. Os poemas de Emily Dickinson são metrificados a 

duras penas, poder-se-ia dizer. Mas neste caso fica a impressão de que houve, em 

cada verso, uma frustrada tentativa de escansão, dando como resultado certa indeci-

são quanto à extensão de cada um deles. Não falta apenas métrica no poema: falta-   

-lhe também o ritmo próprio da língua: sua leitura é difícil, sua recitação é proble-

mática mesmo para um falante nativo. Um verso como o décimo, por exemplo (They 

- Him - Attention of Passer by -), poderia ser tomado, em relação à métrica e de acordo 

com os padrões tradicionais de versificação, como o esforço (mal-sucedido) de alguém 
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que não tem domínio sobre o ritmo normal de fala e escrita de uma língua alheia. Esse 

tipo de “falha”, a que hoje não se dá maior atenção, era um pecado imperdoável na épo-

ca em que viveu e (des)metrificou a “estrangeira” Emily Dickinson. 

A pontuação é outro aspecto que alguns vêm como um desastre nos poemas de 

Emily Dickinson, e este poema seria um caso típico de “exagero”, um autêntico despro-  

pósito para críticos mais ortodoxos. Tanto já se discutiu sobre essa questão que alguém 

chegou a propor a reprodução de todos os poemas de Emily Dickinson sem nenhum tipo 

de pontuação, como o fazem já há algum tempo alguns poetas e como sempre o fizeram 

os letristas de música popular (alguns dos quais são tidos por poetas), baseado na certe-

za quase absoluta de que é impossível distinguir os seus pontos, vírgulas (haveria mes-

mo aquela vírgula no terceiro verso?) e travessões – se é que ela usava o travessão: ela 

antes separava as palavras com um traço curto, que alguns vêem como simples hábito 

de escrita e outros como sintoma de distaxia, e ao qual chamo “hífen disjuntivo” – ou 

antes sinal de “disjunção”. A “disjunção” serve para tudo, menos para unir elementos ou 

cortar sílabas, funções próprias do hífen: destacar uma palavra ou expressão – marcar 

pausas de leitura ou dicção – modificar o ritmo de alguns versos – separar segmentos 

frasais – expressar continuidade (ou descontinuidade) de uma idéia – explicar algo que 

veio antes ou que virá em seguida – substituir, enfim, todo um conjunto de sinais usuais 

de pontuação: [. , : ; ! ? . . . ( ) “ ” –] (incluo aqui, é claro, o próprio travessão). A dis-

junção faz um incansável trabalho de proxêmica textual. No poema, por exemplo, pode-  

-se ver que ele ocupa o lugar de um ponto de interrogação depois da palavra further 

(‘favorece’), no penúltimo verso. Usado com freqüência por Emily Dickinson, neste 

como na maioria dos seus poemas, esse sinal de pontuação é um momento gráfico es-

tranho à língua (qualquer língua), um signo que nunca se completa, um kafkiano foras-

teiro que não chega a lugar nenhum, um dado|traço|elemento que requer a participação 

ativa do leitor para situá-lo no co|n|texto. Esse seu modus extraneus de “convocar uma 

outra língua na língua” é a função principal da disjunção. 

“É geralmente sabido qe em ortographia triumpha o uso”, teria dito, se não me falha 

a memória, o Sr. José Joaquim de Campos Leão Qorpo-Santo. Emily Dickinson não dei-

xou de adaptar-se às normas gráficas do seu tempo, mas (como sói acontecer com quem 

escreve numa língua que não a sua, “língua outra, língua do outro, outra língua”), aqui e 
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ali ela incorre em certos “erros”, quase sempre os mesmos: their’s, no décimo terceiro 

verso do poema, ao invés de theirs, que é a forma adotada no inglês padrão, é um desses 

seus “lapsos” de escrita que ocorre, de modo análogo, com it’s no lugar de its, entre diver-

sos outros casos de incorreções gráficas. Já o uso excessivo de maiúsculas contribui para 

o estranhamento (no sentido chklovskiano) deste poema: qual seria a sua função na (des) 

ordem do texto? Unknown – nenhum crítico sabe: não houve até hoje quem conseguisse 

atribuir qualquer significado estilístico a esse inexplicável “vezo” estrangeirizante – até 

porque as maiúsculas diferem nas diversas versões de um mesmo poema, a julgar pelas 

transcrições de Johnson (1955) e Franklin (1998). 

A sintaxe, esta sim, é a pedra de toque da estrangeirização dickinsoniana. Ler um 

poema é descobrir uma nova linguagem – e, no caso de Emily Dickinson (cuja lingua-    

gem, essa “tosca moldura” [rugged frame] denunciada por seus primeiros críticos, é 

ainda hoje uma surpreendente experiência para qualquer leitor), ler um poema como 

este de que estou falando é aventurar-se às escuras na estrutura profunda de um sistema 

de signos altamente complexo. Meio-termo entre escrever “em sua própria língua ou 

numa língua alheia”, eis a escrita de Emily Dickinson, caracterizada pela insistente  

ocorrência de apagamentos, recuperáveis ou não. O apagamento, na formulação da teo-     

ria gerativo-transformacional chomskiana, consiste na supressão de um constituinte fra-     

sal, sem prejuízo de sua interpretação (recuperação); na escrita dickinsoniana, no entan-   

to, o leitor depara com apagamentos irrecuperáveis, isto é, com a supressão de algo que 

deveria estar no texto, mas não está, e não se tem, às vezes, como preencher certas lacu-   

nas. Sirvam de exemplo, no poema, as palavras maintain (‘mantém’), que é um verbo ao 

qual falta um objeto específico, impossível de ser identificado, e deed (‘obra’, na tradu-   

ção), que parece funcionar como uma ação substantivada (qualquer que seja ela, pois há 

apenas vagas sugestões de que algo age no poema).29 Esses problemas de exploração de 

formas gramaticais “não-autorizadas” (que um gramático qualificaria de “solecismos”) 

ocorrem também, no campo da sintaxe, com vocábulos como ourself (algo como ‘nós-   

-mesmo’), que ela usa repetidas vezes em seus poemas, e principalmente com a supres-   

                                                
29 Devo estes dois exemplos a Wolosky (1985:163). Miller (1987:28) estuda diversos exemplos de apa-
gamentos e conclui por sua gramaticalidade na maioria dos casos: “Much of the compression of Dickin-
son’s poetry is grammatical, or recoverable, under the rules of ordinary language use”, e diz que “[Emily] 
Dickinson’s most characteristic type of nonrecoverable deletion is to omit phrases providing the logical 
links between consecutive statements or between stanzas”. 
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são ou inadequação da flexão verbal, que é uma das formas de experimentação lingüís-   

tica mais agressivas e enigmáticas em seus poemas: But this - // Make[s] Summer [Mas 

esta - // Guarda o Verão -] (J675 F772); We’re fearing [we fear] that their hearts will 

drop - [Que o medo é o coração cair do peito] (J467 F599), entre inúmeros exemplos. 

Particularizando uma afirmação genérica de Kristeva (1976:243), “pode-se afirmar que 

o texto [dickinsoniano] não está fora da língua, sendo porém ‘estranho à língua’”.  

Concluídas estas observações superficiais sobre questões de rima, métrica, pon-   

tuação, grafia e sintaxe (que do poema reproduzido são extensíveis a toda a obra poética 

de Emily Dickinson), e atendo-me ainda aos aspectos formais, sintáticos e temáticos 

não-convencionais de que fala a definição de ESTRANGEIRIZAÇÃO, enumero a seguir 

algumas notas sobre a escrita dickinsoniana que seriam, a meu ver, exteriorizações des-

sa “condição estrangeira” que anseia inexprimir o exprimível. Recorro a Bakhtin (1992: 

142) para dar um mínimo de credibilidade ao que me proponho expor em seguida:    

“Uma problematização renovada pode colocar em evidência um caso aparentemente 

limitado e de interesse secundário como um fenômeno cuja importância é fundamental 

para todo o campo de estudo”. Pois bem: se por hipótese – por hipótese – eu atribuísse a 

uma voz poética, dentre as vozes poéticas de que se compõe o discurso dickinsoniano 

(todo discurso se compõe de múltiplas vozes), a condição de um falante não-nativo que 

se exprimisse de modo apenas sofrível em língua inglesa, todas essas questões levanta-         

das – e mais as que vêm a seguir – poderiam ser interpretadas como uma simples “inap-   

tidão” para a correta percepção das sutis inter-relações sintáticas, semânticas e pragmá-    

ticas de um idioma estrangeiro. A esse “inventar-se um dizer”, a lingüística aplicada 

chama “interlíngua”, típica situação de enunciação permeada de interferências, analo-     

gias, acomodações e outras estratégias comunicativas, sujeitas a todo tipo de tropeços, 

de que se vale o aprendiz para fazer-se entender. É claro que não seria esse o caso de 

Emily Dickinson ela-mesma, Emily Elizabeth Dickinson, mulher, solteira, cidadã de 

Amherst, legítima New Englander, puritana e poeta. Seria o caso – se fosse o caso, pois 

é claro que se trata aqui de hipótese de trabalho e não de constatação empírica – da poe-

ta, alma reclusa, gênio esquecido, espírito estrangeirizado – Emily D. poderia ser o no-

me desse eu obscuro, dessa voz insegura e mudadiça.  
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Emily D. até já inventou uma palavra que hoje se prestaria para definir em sua 

língua a noção de estrangeirização (e aqui me vejo obrigado a corrigir uma omissão, por 

não havê-la mencionado linhas atrás). Inventar palavras é uma forma de alargar as fron-

teiras da língua, fugindo dos limites do já-dito: 

A South Wind - has a pathos 
Of individual Voice - 
As One detect on Landings 
An Emigrant’s address. 

A Hint of Ports and Peoples 
And much not understood - 
The fairer - for the farness - 
And for the Foreignhood. 

(J719 F883)30 

Mas o que há de mais notável neste poema não é a palavra Foreignhood, cuja am-

plitude eu não havia ainda captado ao recriá-la em minha própria língua, bem antes de 

me supor um diletante (dissertante) crítico literário: o mais notável aqui é essa perfeita 

caracterização do punctum poético, aquela percepção, aquele insight, aquele “estalo” 

que a gente tem quando se dá conta de que alguém definiu o significado essencial de 

uma coisa que a gente sabe o que é mas não sabe (ou não sabia) dizer o que é. O punc-

tum, como o biografema, é outra das noções apenas esboçadas por Barthes (1984:68), 

inicialmente restrita ao campo da fotografia, mas extensível ao texto literário e em espe-

cial à poesia: “Um ‘detalhe’ me atrai, sinto que basta sua presença para mudar minha 

leitura [. . .]. Esse detalhe é o punctum (o que me punge)”. O punctum deste poema é a 

identificação de um pathos alienígena entranhado na voz desse vento austral, como se 

dele | por ele | com ele | através dele fosse possível captar a estrangeirização biografe-

mática da voz poética de Emily D. Um poeta “de casa” talvez apenas ouvisse a voz do 

vento (talvez nem se preocupasse em saber de quão distante ele vem); mas Emily D. 

sente que há um apelo patético nessa voz de outras origens. 

Vou listar em seguida, sem pretender esgotar o assunto e limitando-me aos aspec-

tos formais dos poemas de Emily Dickinson, algumas das manifestações enunciativas 

mais características da estrangeirização na voz de Emily D.: 

                                                
30 Um Vento do Sul - tem apelos / Como o da voz humana - / Igual se vê no Desembarque / O Emigrante 
falar. // Um rastro de Portos e Povos - / Tantas coisas estranhas - / Tão mais sutil - pela distância - / E a 
Estrangeirização. 
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(I) Os poemas de Emily Dickinson são curtos. Os poemas curtos não eram de fato considerados 

poemas em sentido estrito, no tempo de Emily D.: eram “miniaturas”, “motivos”, epigramas, 

peças ornamentais apropriadas para os “álbuns de poesias” de senhoritas e cortesãs. Mas Emily 

D., como todo forasteiro, é reservada e fala pouco (a concisão é, quase sempre, a característica 

mais notável da fala titubeante de um aprendiz de línguas): apega-se à brevidade, dizendo em 

poucos versos o que outros decantavam em rotundos sonetos e demorosas baladas (sobre “ál-

buns de poesias”, v. Cap. 2.1; sobre a brevidade, v. Cap. 2.2): 

Away from Home are some and I - 
An Emigrant to be 
In a Metropolis of Homes 
Is easy, possibly - 

The Habit of a Foreign Sky 
We - difficult - acquire 
As Children, who remain in Face 
The more their Feet retire. 

(J821 F807)31 

(II) Os poemas de Emily Dickinson não têm títulos. Também não têm epígrafes, usança muito 

apreciada em seu tempo. Emily D., a estrangeira-aprendiz, no afã de se expressar com as pala-

vras já “arrumadas” mentalmente, receia os intervalos, as pausas e as transições e não se prende 

a formas ritualísticas de organização discursiva. Esse “desejo de se encontrar, logo de entrada, 

do outro lado do discurso” de que fala Foucault (1998:6) é outra atitude típica do aprendiz: “é 

preciso pronunciar as palavras enquanto as há”:  

Silence is all we dread. 
There’s ransom in a voice - 
But silence is infinity. 
Himself have not a face. 

(J1251 1300)32����

(III) Os versos iniciais são sempre bem elaborados. Os versos iniciais quase sempre definem o 

tópico de imediato, compensando, de certa forma, a ausência de títulos nos poemas: são em 

geral incisivos, instigantes: é que, antes de começar a falar, Emily D. já preparou (memorizou) o 

que vai dizer em sua “língua de chegada”: 

                                                
31 Há alguns como eu fora de Casa - / Tornar-se um Emigrante / Numa Metrópole de lares - / É fácil, 
certamente - // Com hábitos de um Céu estranho - / Difícil quem se arranje - / É ver o Rosto das Crianças 
/ Mais os Pés estão longe - 
32 É o silêncio que amedronta. / Conforta-nos a fala - / Mas o silêncio é o infinito. / Silêncio não tem cara. 
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I like a look of Agony 
Because I know it’s true - 

(J241 F339)33 

That love is all there is 
Is all we know of love. 

(J1765 F1747)34 

(IV) Há muitas marcas da fala nos poemas. Este aspecto da voz de Emily D. já foi visto na 

discussão do “poema do Brasil” (Cap. 1.1). Emily D. não se sente às vezes à vontade ao usar o 

código escrito de uma língua alheia e se vale de recursos próprios da fala em muitos dos seus 

poemas, como por exemplo as construções paratáticas e sindéticas 

This quiet dust was gentlemen and ladies 
And lads and girls - 
Was laughter and ability and sighing 
And frocks and curls. 

(J813 F1090)35 

(V) Há muitos finais de poemas “perdidos”. Em poemas mais longos (ou menos curtos), em 

torno de meia dúzia de estrofes ou pouco mais, é comum ocorrer uma espécie de dispersão na(s) 

última(s) estrofe(s): ora uma atenuação repentina, ora uma súbita intensificação de ritmo ou 

inflexão. Emily D. “atrapalha-se” com as palavras, perde o fio de suas idéias e conclui a fala de 

qualquer jeito. Para citar um só dentre inúmeros exemplos: a última estrofe de um de seus mais 

famosos poemas, no qual ela compara a sua vida a uma “arma carregada” (My Life had stood a 

Loaded Gun) e esquecida por seu dono, permanece até hoje um enigma indecifrável, apesar dos 

esforços de todos os críticos que já se debruçaram sobre ela: 

Though I than He may longer live 
He longer must - than I - 
For I have but the power to kill, 
Without - the power to die. 

(J754 F764)36 

(VI) Os poemas têm geralmente várias versões. Esta questão já foi abordada aqui mais de uma 

vez. Muitos dos poemas não têm uma forma definitiva, por conta das retomadas e correções dos 

                                                
33 Agrada-me um semblante de agonia / Porque sei que é real 
34 Que o amor é tudo que existe / É tudo que sei do amor 
35 Este pó já foi damas e senhores / E rapazes e moças - / Foi risadas e prendas e suspiros / E vestidos e 
tranças. 
36 Se viver mais do que Ele me é possível / Mais terá Ele que viver - / Pois eu posso matar - porém não 
tenho / O poder de morrer - 
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enunciados, das revisões e alterações textuais não concluídas. Caso típico de usuário de uma 

segunda língua, Emily D. tem dúvida quanto à dicção e ao registro adequados para o que quer 

dizer e refaz com freqüência a sua fala no decorrer da enunciação, sem se fixar numa escolha. 

Por ironia, os primeiros editores aumentaram ainda mais o número de versões, alterando o texto 

e aspecto gráfico de muitos poemas (inclusive com a supressão de estrofes inteiras), para ade-

quá-los ao gosto da época. Há poemas em que Emily D. chega a mudar o sujeito da enunciação, 

obrigando o editor a optar pela versão que mais lhe agrade, como o fizeram Johnson e Franklin, 

respectivamente, no(s) poema(s) que começa(m): 

I showed her Hights she never saw - 
“Would’st Climb,” I said? 

(J446) 

He showed me Hights I never saw - 
“Would’st Climb” - He said? 

(F346)37 

(VII) Muitos poemas recorrem à descrição em vez da designação de objetos. Isto se dá, por      

exemplo, nos riddle poems, aos quais já me referi alhures. Este é um dos recursos mais típicos 

na aprendizagem de uma segunda língua: a perífrase, o dizer-não-dizer circunloquializado que 

aponta sem nomear e que, no caso de um texto literário, pode conter não uma só, mas várias 

respostas, plurissignificativas, multivalentes, ambíguas: 

A Clock stopped - not the Mantel’s - 
Geneva’s farthest skill 
Can’t put the puppet bowing - 
That just now dangled still - 

(J287 F259)38 

(VIII) Muitos poemas tentam expressar a essência de conceitos e objetos. Podem ser incluídos 

neste item os chamados poemas de definição, nos quais se busca, não mais a descrição, mas a 

significação intrínseca dos tópicos abordados: Death is . . . Life is . . . Truth is . . . Hope is . . . 

[A Morte é . . . A Vida é . . . A Verdade é . . . A Esperança é . . .] – há uma infindável série de 

poemas que insistem em dizer-o-que-é determinada coisa. Deppman (2002:53) faz uma classifi-

cação tipológica dessas definições (dialetais, diferenciais, autocorreções, antidefinições, etc.) e 

observa que muitas delas “giram em torno de um tópico [. . .] sem uma ordem ou progressão 

                                                
37 Mostrei-lhe Alturas que ela nunca vira - / “Quer subir?” perguntei (J446); Ele mostrou-me Alturas 
nunca vistas - / “Quer subir?” perguntou (F346) 
38 Pára o Relógio - não na Estante - / Não há arte em Genebra / Capaz de pôr em pé o cuco / Que teso 
agora queda - 
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aparente e sem chegar a uma conclusão” – fato que com freqüência ocorre, aliás, com quem 

tenta definir algo numa nova língua. Um dos exemplos dados por Deppman (2002:55) aborda a 

definição que ele chama de shades of meaning [nuanças de sentido] e que consiste em “levar em 

consideração diversas formas do mesmo conceito”: 

There is a solitude of space 
A solitude of sea 
A solitude of death - but these 
Society shall be 
Compared with that profounder site 
That polar privacy 
A soul admitted to itself - 
Finite infinity. 

(J1695 F1696)39 

(IX) Falta coesão e (ou) coerência textual em alguns poemas. Coesão e coerência são elemen-

tos que se constituem tanto na produção quanto na compreensão do texto. É claro que o texto 

poético (como o texto oral ou escrito de um aprendiz de línguas) nem sempre serve como para-

digma, mas no caso de Emily D. há poemas cujo sentido está na falta de sentido, ou seja, na 

incoesão e incoerência textual, como já se viu linhas atrás (J742 F778) e como acontece com 

alguns dos seus freqüentes “poemas oníricos”: 

Soul, wilt thou toss again? 
By just such a hazard 
Hundreds have lost indeed - 
But tens have won an all. 

Angel’s breathless ballot 
Lingers to record thee - 
Imps in eager caucus 
Raffle for my soul! 

(J139 F89)40 

(X) Há equívocos de formulação em alguns poemas. Neste, por exemplo, em que a Morte é “um 

diálogo” e é, ela mesma, um dos falantes do diálogo: 

Death is a dialogue between 
The Spirit and the Dust. 

                                                
39 Há solitude pelo espaço - / No mar há solitude - / Solitude na morte - todas  / São uma sociedade / À vista 
dessa mais profunda / Polar privacidade / Que uma alma dá para si própria - / Finita infinitude. Deste poema 
subsistiu apenas uma transcrição feita por terceiros. Franklin (1998) suspeita que o último verso, que não 
consta da transcrição, tenha sido acrescentado quando da publicação do poema. 
40 Alma, vais jogar de novo? / Por tanto risco / Bem que muitos já perderam - / Mas há quem ganhe. // O 
voto de anjos ansiosos / Tarda a escolher-te - / Diabos em louca assembléia / Rifam minha alma! 
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“Dissolve” says Death - The Spirit “Sir 
I have another trust” - 

Death doubts it - argues from the ground - 
The Spirit turns away 
Just laying off for evidence 
An overcoat of clay. 

(J976 F973)41 

Esses são apenas alguns poucos aspectos formais da estrangeirização biografemá-

tica, facilmente reconhecíveis numa leitura superficial dos poemas de Emily Dickinson. 

Há muitos mais desses aspectos, como, dentre outros, a recorrência à enumeração caóti-

ca e à “imaginação sem fios”, recursos de que se serviriam mais tarde as poéticas “futu-

ristas”, a má formulação de idéias por equívocos de anaforização e|ou por referências 

exofóricas não-lexicalizadas, as ocorrências de “erros” e “acertos” nos mesmos enun-   

ciados em ocasiões distintas, além de outras relações textuais que um lingüista trataria 

como um “código restrito” (tudo próprio também da fala e escrita do aprendiz de lín-

guas). Referindo-se à escrita de Michelet, Barthes (1987:179) observa que ela, “inteligí-

vel ao nível de cada frase [. . .], torna-se enigmática ao nível do discurso”. Algo seme-   

lhante ocorre com certos poemas de Emily Dickinson. Com a sua voz de outro lugar e 

de outros tempos, Emily D. mais erra do que acerta: o “normal” é a exceção, a “imper-

feição” é a regra na fala perturbada desse eu poético desterritorializado. Mas esses as-

pectos não são mais do que uma porta entreaberta: por detrás dela, dentro do quarto es-

curo, há muitos outros segredos. De qualquer forma, foram esses aspectos mais visíveis 

que me fizeram suspeitar de que algo “fora da língua”, algo dietro la porta, teria levado 

longe demais, na linguagem poética dickinsoniana, a transformação inerente ao ato de 

escrita, ultrapassando as fronteiras da previsível alienação a que está sujeito(a) todo(a) 

artista que luta com as palavras. Daí o meu conceito de estrangeirização. Quanto aos 

sentimentos de perda, ausência, alienação, melancolia frustração, luto, dor e desespero, 

entre outros, de que fala o verbete ESTRANGEIRIZAÇÃO, parte disso já foi visto no Cap. 

1.2 e em poemas esparsos ao longo deste trabalho. O eterno motivo de toda a obra poé-

tica de Emily Dickinson, o Missing All, está presente nessas manifestações. Poucas pes-

soas neste mundo teriam uma percepção do luto tão profunda quanto esta:  

                                                
41 A Morte é um diálogo / Entre o Pó e o Espírito. / “Dissolve-te” - ela diz - mas este - / “Outra crença me 
inspira”. // Opõe-se a Morte em dúvida / Vai-se embora o Espírito / Deixando só - como argumento - / 
Uma capa de argila. 
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The Bustle in a House 
The Morning after Death 
Is solemnest of industries 
Enacted upon Earth - 

The Sweeping up the Heart 
And putting Love away 
We shall not want to use again 
Until Eternity 

(J1078 F1108)42 

Poucas saberiam dizer em que esfera dantesca teria tido origem a voz que expres-

sa este desespero: 

The Auctioneer of Parting 
His “Going, going, gone” 
Shouts even from the Crucifix, 
And brings his Hammer down - 
He only sells the Wilderness, 
The prices of Despair 
Range from a single human Heart 
To two - not any more - 

(J1612 F1646)43 

Nosso verbete diz também que a ESTRANGEIRIZAÇÃO teria sido supostamente es-

timulada pelo auto-exílio a que se impôs a autora ou pela falta de reconhecimento de 

seu labor poético. Mas os traços biografemáticos da estrangeirização de Emily Dickinson 

não estão na raiz de uma auto-alienação em relação aos seus problemas existenciais (in-

clusive quanto a aspectos físicos e psíquicos) ou às suas inquietações metafísicas (é cru-   

cial este detalhe: não se confunda auto-exílio com auto-alienação). Não estão tampouco 

na foraclusão que se manifesta no ato da criação artística e na gênese da escrita, própria 

dos loucos e excluídos que vivem “presos do lado de fora”, fora das fronteiras do seu país 

(da sua mente), fora da sua língua, do seu corpo, fora do mundo ao seu redor. “Existe 

também uma procura da solidão”, diz Gadamer: 

O que se busca na demanda da solidão não é a verdadeira solidão, mas o ‘deter- 

-se lá’ junto a algo, imperturbado por qualquer outro e por todos os outros. [. . .] 
                                                
42 As Tarefas da Casa / Na manhã depois da Morte / São o ofício mais sério em que no Mundo / Alguém 
se envolve // O Coração varrido / O Amor agora guardado / Só queremos usá-los novamente  / Na Eterni-
dade 
43 O Leiloeiro da Separação / “Dou-lhe uma, duas, três” / Impassível gritou ao pé da Cruz / E o Martelo 
bateu. / Saiu agora a Terra de Ninguém - / O Desespero vai / Quando muito custar um Coração / Ou dois - 
e nada mais - 
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A busca da solidão é sempre o querer-perseverar em algo. A solidão é, portanto, 

algo muito diferente do isolamento. O isolamento é algo que se sofre, a solidão 

é procurada. (2001:98-99) 

Emily Dickinson optou pela solidão para entregar-se ao seu ofício de poeta e para 

nela construir o seu lugar no mundo, fugindo da vida frívola e das idéias curtas que se 

esperava de uma bem-comportada “poetisa”. Mesmo afastada de um público ao qual 

pudesse consagrar em vida os seus poemas, longe das palmas e louvores que encorajam 

os artistas, ela passou a vida inteira cuidando da Poesia e do Possível. The spreading 

wide my narrow hands / To gather Paradise [Estender as mãos delgadas / E o Paraíso 

colher] (J657 F466) – era esta a ocupação que lhe convinha. Ao tornar a solidão a sua 

companheira inseparável, era ela quem fechava a porta a uma sociedade que não sabia 

(e não queria) reconhecer o seu talento: The Soul selects her own Society - / Then - shuts 

the Door - [A Alma elege a sua Sociedade - / E fecha a Porta -] (J303 F409). “É preci-

samente nas coisas mais profundas e importantes que estamos indizivelmente sós”: tal-

vez ela também pensasse assim.44  

Para finalizar, outro detalhe crucial em nosso verbete: a estrangeirização é supos-

tamente estimulada (e não causada nem determinada) pelo auto-exílio da autora e|ou 

pela rejeição de sua obra poética. Quer dizer: não só essa inquiétante étrangeté freudia-

na que habita em todos nós, mas também esse stranger within que rouba a cena ao autor 

no ato da escritura e essa mesma estrangeirização, traço biografemático subjacente ao 

discurso de Emily Dickinson, prescindiriam de sua procura da solidão e da má recepção 

de sua obra: são recônditos conflitos, imagens arquetípicas, ecos de gritos ancestrais, em 

suma: instâncias preexistentes que em sua hora e vez se manifestam. E manifestam-se 

na voz de Emily D., não nos hábitos e atitudes de Emily Dickinson. Oblíqua e dissimu-

lada, Emily D. não precisa nutrir-se das experiências pessoais da recatada Emily Eliza-

beth Dickinson para fazer-se ouvir. Até porque ela é apenas uma voz entre as vozes de 

múltiplas personae que outros críticos já apontaram. A voz de muitas vidas: 

                                                
44 A frase é de Rilke (2000:27), que foi também, como Higginson, preceptor de jovens poetas – com a 
diferença de que Rilke encorajava a renovação de idéias e Higginson as reprimia. A intransigência de 
Higginson em relação às fractures of grammar cometidas por Emily Dickinson, no entanto, pode ter con-
tribuído para a percepção de que a sua poesia era inconveniente para os padrões da época – levando em 
conta, antes de tudo, a sua condição de mulher. 
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Except the smaller size 
No lives are round - 
These - hurry to a sphere 
And show and end - 
The larger - slower grow 
And later hang - 
The Summers of Hesperides 
Are long. 

(J1067 F606)45 

Nenhuma prática específica de interpretação psicanalítica (e bem que há muitas 

“receitas” nessa área) se prestaria, em minhas mãos inábeis, à formulação de uma teoria 

de motivações inconscientes para o fenômeno da estrangeirização. Mas não me propus a 

tanto neste trabalho nem sei se me conviria ultrapassar as fronteiras do biografema em 

busca de explicações mais detalhadas sobre as suas origens. De qualquer forma, alguém 

já disse que os modelos lingüísticos conhecidos não dão conta da gênese textual: para 

além da teoria dos atos de fala (speech act theory), falta ainda criar uma teoria da pro-

dução escrita (writing act theory). Nem os próprios escritores e poetas (o quanto è corto 

il dire) têm contribuído muito para a construção dessa teoria. Borges, por exemplo, li-

mita-se a externar a sua perplexidade: 

Quando escrevo algo, tenho a sensação de que esse algo preexiste. Parto de um 

conceito geral; sei mais ou menos o princípio e o fim, e logo vou descobrindo 

as partes intermediárias; mas não tenho a sensação de inventá-las, de que de-

pendam de meu arbítrio; as coisas são assim. São assim, mas estão escondidas e 

meu dever de poeta é encontrá-las. (2003:III:257) 

É essa sensação de que algo “preexiste”, algo coexiste com o que há de mais fami-

liar dentro de nós que induz Kristeva (1994:10) a surpreender-se: “Eu faço o que se 

quer, mas não sou ‘eu’; meu ‘eu’ está em outro lugar, meu ‘eu’ não pertence a ninguém, 

meu ‘eu’ não pertence a mim . . . ‘eu’ existe?” (1994:16). Esse monstro anjosiano de 

escuridão e rutilância agrega-se desde cedo ao nosso convívio. Sewall (1999:4) já o de-

tectava nas relações de família, nos meios sociais da época em que viveu e escreveu 

Emily Dickinson: “Numa família típica, as pessoas cresciam como se fossem estrangei-

ras diante das outras” [grifo meu]. Emily Dickinson não escapou dessa estrangeirização 

                                                
45 Nenhuma vida é esférica / Salvo as pequenas - / Essas - se mostram de uma vez / E vão-se às pressas - / 
As grandes - crescem devagar / E caem aos poucos - / Os verões das Hespérides / São longos. 
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familiar (My father seems to me the oldest and oddest sort of a foreigner), e ainda por 

cima a ampliou e perpetuou na triste reclusão em que viveu e produziu a sua imensa 

obra. Sua escrita ficou assim impregnada de uma “estranheza” responsável pela eclosão 

dessa dicção ao mesmo tempo áspera e delicada. Não seria menos que inevitável uma 

verdadeira heteroglossia textual em seu discurso poético, já de antemão habitado por 

esse “outro-eu”, por essa voz de outras origens. 

Recontextualizando novamente uma afirmação, desta vez de Barthes (1992:54), 

meu autor-âncora, sobre a escrita de Balzac, “dir-se-ia que vozes em off são ouvidas [na 

escrita de Emily Dickinson] paralelamente a cada enunciado”.  

São as vozes biografemáticas da estrangeirização dickinsoniana. 

A voz de um ser de outro lugar e de outros tempos. 

A voz de Emily D. 
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á em 1891, no ano seguinte à publicação dos primeiros poemas de Emily Dickinson, 

relata Sewall (1994:706), alguém escrevia em carta ao jornal Springfield Republican: 

“Parece até que a admiração pelos poemas de Emily Dickinson está assumindo a pro-

porção de um ‘culto’”. Mabel Loomis Todd, que freqüentou a casa da família Dickinson 

durante cinco anos sem nunca chegar a vê-la (¡!) e viria a ser (com Thomas Higginson) 

a editora da primeira coletânea póstuma de alguns dos seus poemas, é uma das respon-

sáveis, na opinião de Sewall, pelo que seria o locus classicus para a maioria dos elemen-

tos que compõem o “mito de Amherst”: uma carta que escreveu aos seus pais, algum 

tempo depois de passar a viver na cidade natal de Emily Dickinson: 

Ela não sai de casa há quinze anos . . . Escreve os mais estranhos e notáveis poe-

mas . . . Ela é, sob vários aspectos, um gênio. Veste-se sempre de branco . . . Nin-

guém a viu em todos esses anos, com exceção de sua própria família . . . Nin-

guém sabe a causa de seu isolamento. (1994:217) 

É a própria poeta quem diz em um dos seus poemas: 

Some keep the Sabbath going to Church - 
I keep it, staying at Home 

(. . .) 

So instead of getting to Heaven, at last - 
I’m going, all along. 

(J324 F236)46 

Ficando em casa ela construiu um mundo inteiro, não com a sua mundividência, 

mas com o brilho e o poder de sua imaginação. Não é sobre a vida de Emily Dickinson 

que me propus a falar neste trabalho, pois me interessa muito mais (ou quase só) a sua 

poesia, mas não há leitor desavisado sobre o qual não caia o peso desse mito, construído 

                                                
46 Uns guardam o Sabá indo à Igreja - / Eu fico em minha Casa (. . .) Assim, em vez de ir para o Céu, um 
dia, / Aos poucos já vou indo. 
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já em seu tempo e lugar – por conta de uma simples opção de vida, qualquer que tenha 

sido a sua causa – e alimentado desde então por uma típica “indústria de consumo cultu-

ral”, com a qual lucram certos círculos editoriais e por meio da qual se forjam a reputa-

ção de falsos scholars e biógrafos arrivistas. Há quem cuide de cultivar, para gáudio de 

certo tipo de leitor-consumidor, todo um sistema de falsas crenças e de fantasias enga-

nosas em torno da vida e da obra de Emily Dickinson. O mito que ela foi em vida se 

prestou à especulação de críticos-vendedores que fizeram de sua imagem um negócio 

rentável, com a execução de uma estratégia de marketing bem sucedida: uma agressiva 

Propaganda em torno de um ótimo Produto a ser posto na Praça por bom Preço para 

consumo a longo Prazo. Provavelmente nenhum outro autor foi alvo, em nosso tempo, 

de tantas especulações, a maioria delas fúteis e insensatas, sobre os detalhes mais ínti-

mos de sua vida. Esse consumismo burguês, disfarçado de interesse intelectual e ali-

mentado com conjecturas e suposições que nada acrescentaram a uma apreciação mais 

séria e circunspecta de sua obra poética, evoluiu num crescendo e tem gerado ultima-

mente toda uma nova “mitologia”, composta pelo que se poderia chamar de “falácias 

acadêmicas”, engendradas, ao que parece, com a finalidade de abrir novos campos de 

estudo e fomentar as pesquisas universitárias não só em torno de Emily Dickinson como 

também na esfera da arqueologia literária norte-americana.  

O mito da reclusão tem outros fortes adeptos mundo afora entre alguns tradutores, 

ávidos por atiçar a fantasia de leitores indecisos. Farias (1986:14), entre nós, serve de 

exemplo: “Em sua cidadezinha natal não a poderiam compreender. Consideravam-na 

uma excêntrica, um ser fora da realidade, um ‘mito’ (como em Amherst era apelidada), 

especialmente depois que decidiu vestir-se apenas de branco”. Aliás, essa escolha do 

branco como veste, aliada ao hábito de carregar buquês de flores, mesmo dentro de ca-

sa, fomentou a mais discutida das possíveis causas da reclusão da Belle of Amherst: por 

conta de um amor não correspondido (para o qual se apontam, entre homens e mulheres, 

meia dúzia de candidatos), teria ela resolvido simbolizar assim a perpetuação de sua 

pureza e de seu noivado imaginário. Mas não era bem essa a situação de quem viveu 

Immured the whole of Life / Within a magic Prison [Detida a vida inteira / Em mágica 

Prisão] (J1601 F1675). A explicação para a causa dessa “procura da solidão” pode ser 

bem mais dura – e prosaica – do que apregoa a ideologia midiática. 
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Empenhado em responder à questão: “O que teria levado Emily Dickinson a se 

tornar reclusa?” Daghlian (1989) reporta-se a um artigo de Olivia Nichols, publicado em 

1983, que põe por terra essas romantizações de biógrafos, críticos, teóricos, tradutores e 

curiosos (e que, talvez por isso mesmo, não teve repercussão no mundo editorial). Re-

produzo em seguida alguns trechos esparsos do trabalho de Daghlian, que começa por 

lembrar, citando Nichols, que a morte de Emily Dickinson “foi causada, de acordo com 

o próprio atestado de óbito, pela doença de Bright”: 

Ora, o mal de Bright nada mais é do que a doença hoje mais conhecida por ne-

frite, ou seja, um distúrbio renal que, em estágio avançado, provoca incontinên-

cia urinária, odor corporal e diarréia. Hoje em dia, a doença pode ser controlada 

pelo uso de drogas adequadas. Tais remédios simplesmente não existiam no 

tempo de Emily Dickinson. [. . .] Emily Dickinson não se tornou reclusa de 

uma hora para outra, o que sugere a progressão da doença de Bright. [. . .] As car-

tas que [ela] escreveu nos anos em que foi se afastando não dão sinais de depres-

são, loucura ou frustração amorosa. Tudo indica, entretanto, que [. . .] a doença de 

Bright é que já estava se tornando crônica. [. . .] A cor de seu vestido foi determi-

nada por suas condições de saúde. Ela passou a usar vestido branco por motivos 

de ordem higiênica. [. . .] O mal de Bright proporciona uma explicação mais 

plausível [para os buquês que ela carregava nos braços]: uma jovem da época, 

sem o recurso dos desodorantes que temos hoje, usaria quaisquer fragrâncias 

naturais então disponíveis para disfarçar odores corporais”. (1989:passim) 

Esta crua realidade é arrematada por Daghlian, desta vez citando um trabalho de 

Donna Dickenson divulgado em 1985, “partindo de uma perspectiva feminista”, com a 

afirmação de que “na maioria dos estudos sobre a vida e a obra de Emily Dickinson o 

aspecto profissional tem sido menosprezado” em favor dos “mitos que ajudaram a ven-

der seus poemas”. Emily Dickinson, diz o autor, não era 

Apenas uma solteirona prendada que escrevia poemas para passar o tempo que ou-

tras mulheres dedicavam ao tricô, ao bordado ou às visitas. [. . .] Ela tentou publicar 

e fez tudo o que os poetas fazem. Ela só não foi profissional quanto ao sucesso.      

[. . .] Apesar disso, ela continuou a escrever até o fim da vida, o que por si só é um  
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sinal de profissionalismo. A fama póstuma de que ela tem sido alvo leva-nos a es-

quecer que, para ela, sua própria vida foi um fracasso. (1989:142-143) 

Ai, há aí alguém que ainda se apega a mitos?  

A Tragedy enacted 
Secures Applause 
That Tragedy enacting 
Too seldom does. 

(J1698 F1719)47 

E como fica o biografema após essas revelações tão peremptórias? Fica tudo co-

mo está: o biografema, eu já disse, não se vincula a causas essencialmente biográficas, 

quelles qu’elles soient. Nada há de bioficção nem de autoficção no biografema. Para 

além dos pormenores, dos gostos, das inflexões do autor, o biografema nem chega a ser 

epifania: biografema é não-sentir, é não-estar-distraído. 

Mas se o mito corre o risco de morrer algum dia, surgem agora as falácias, hábeis 

maquinações e manigâncias de certa crítica disposta a defender teses e causas estapafúr-

dias, quando não ilegítimas. Eis duas delas: 

a) a falácia da criação, por Emily Dickinson, de um novo gênero literário, pre-

cursor dos recursos informáticos|internéticos|eletrônicos de hipertexto atuais 

(algo como um “poema-recorte” de efeito multivisual), baseada na suposição de 

que ela não publicou em vida porque não quis sujeitar-se aos padrões de edito-

ração vigentes: seus poemas teriam sido idealizados e escritos para serem pu-

blicados como cópias autênticas dos manuscritos. 

b) a falácia da noção de “poesia feminina sentimentalista”, convenientemente 

restrita à literatura norte-americana do Séc. XIX, espectro mais amplo que serve 

de pano de fundo e justificativa para o “resgate” e a “canonização” de algumas 

poetisas “injustamente esquecidas”. Emily Dickinson é incluída como paradig-

ma dessa suposta corrente literária para valorizar a poesia piegas e sentimental 

até então desprezada pela história da literatura.  

                                                
47 A Tragédia já finda / Obtém o Aplauso / Que não ganha a Tragédia / Ainda em curso. 
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A rigor, só me interessaria discutir mais a fundo esta última falácia, tendo em con-

ta o aviltamento a que ela submete, em última instância, a poesia de Emily Dickinson; a 

primeira envolve aspectos menos sutis e mais ligados à forma poemática do que ao va-

lor intrínseco da obra poética dickinsoniana: poderia até, num primeiro momento, ser 

tomada por mais uma dentre as inumeráveis possibilidades genuínas de interpretação 

textual ou confundida com uma daquelas características de estrangeirização a que me 

referi no Cap. 1.3 – não fosse ela, na verdade, fruto da manipulação e distorção de dados 

facilmente refutáveis. Como acontece com os mitos (e com os boatos), é difícil localizar 

a sua origem, até porque não são poucos os autores que já contribuíram e que vêm con-

tribuindo para a preservação dessa moderna “mitologia emiliana”. Bem que pode haver 

boa-fé em muitas das questões que poderiam ter dado início a esse imbroglio, como 

estas formuladas por Juhasz: 

Afinal, o que vem a ser um poema de Emily Dickinson? Quais são os gêneros 

de sua literatura? Seriam os termos “poemas” e “cartas” adequados ou suficien-   

tes para descrever a sua escrita? Que é que deve ser visto como “literatura” em 

seu cânon e como deve essa literatura ser apresentada ao seu vasto e variado 

público? Estas são algumas de nossas questões atuais. São questões sobre edito-

ração de textos e também sobre leitura. (1999:427-428) 

São questões pertinentes, é verdade, e nem são tão atuais como quer a autora, mas 

o problema não são elas: são as respostas que alguns prestímanos da crítica de consumo 

ousam tirar da cartola. Ler, ensinar, interpretar ou traduzir um poema de Emily Dickin-

son é optar por uma de suas versões editadas em livro, que são, por sua vez, opções por 

versões manuscritas e|ou transcrições de terceiros: alguma coisa nesses termos já se 

disse aqui: a obra poética de Emily Dickinson não foi submetida a um processo de esco-

lha ou edição pela autora. Daí a dificuldade (talvez a impraticabilidade) de fixação de 

um corpus definitivo para essa obra. As controvérsias sobre questões de maiusculiza-

ção, pontuação ou linearização, que podem suscitar leituras díspares de alguns poemas, 

chegam a assumir proporções paroxísticas (patológicas), como é o caso, por exemplo, 

do tratamento que Crumbley (1997) dá ao sinal gráfico que chamei de disjunção: sem 

nenhuma contribuição aproveitável em termos de leitura e interpretação, Crumbley    

acredita ver nesse sinal alguma representação cabalística de formas e tamanhos diferen-
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tes (com diferentes significações semânticas), e desfigura as transcrições dos manuscri-

tos com uma profusão de traços (in)distintos:                                          entre outros, co-

mo se não fosse normal, numa escrita caótica e polimorfa como a de Emily Dickinson, 

que sinais como a disjunção (e como os pingos do i e os cortes do t, para falar apenas 

dessas minudências grafotécnicas que Crumbley ignora) pudessem fugir a uma milimi-

crométrica precisão que nem a mais apurada arte da caligrafia consegue manter. “Nossa 

intenção, assegura o autor, é comunicar graficamente a complexidade visual tão impor-

tante [grifo meu] para uma apreciação completa do talento artístico de Emily Dickin-

son”. E pronto. Simples assim. Ou não? Há quem duvide que, como pontifica McGann 

(1996:248), ela “decidiu usar a página em que escrevia como um cenário para dramáti-

cas interações poéticas”? Ela, para quem essa “página cênica” eram fragmentos palimp-

sésticos de qualquer tira de papel à mão?  

Eis a reprodução de um manuscrito de Emily Dickinson (v. transcrição e tradução 

do poema no Cap. 1.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das “dramáticas interações” de que fala McGann dar-se-ia, quem sabe, neste 

caso, entre as palavras pathos, Landings, Peoples e farness, as quais ficaram em evidên-
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cia com o corte dos versos ímpares. Mas Franklin (1998), que teve em mãos o original,   

diz que aqui – como em outros manuscritos de Emily Dickinson – esse corte se deve à 

falta de espaço no papel. Não sei que outras inferências poderiam ser aproveitadas nesse 

tipo de crítica, por exemplo, com a constatação de que o espaço entre as palavras é um 

tanto exagerado, que a palavra voices está escrita sem a letra “e”, que algumas palavras 

parecem ter maiúsculas não-iniciais (OnE), e assim por diante. Esse caso de suposto 

“uso da página como cenário” pode ser mais bem apreciado no seguinte poema (de cujo 

manuscrito, infelizmente, não disponho de cópia): 

This is my letter to the World 
That never wrote to Me - 
The simple News that Nature told - 
With tender Majesty 

Her Message is committed 
To Hands I cannot see - 
For love of Her - Sweet - countrymen - 
Judge tenderly - of Me 

(J441 F519)48 

No manuscrito, o sétimo verso está escrito assim: 

For love of Her - Sweet - country - 
men - 

Dá para imaginar o que a crítica feminista partidária das idéias de McGann fez 

com esta “dramática interação poética”: um poema que se diz carta, jogando com os 

conceitos de gênero textual, dirigido por uma mulher não aos conterrâneos de qualquer 

sexo (countrymen) mas especificamente aos homens de sua terra (country - men) – isso 

dá o que falar. Inútil dizer, como diz Franklin (1998), que a palavra está hifenizada as-

sim (da mesma forma que inúmeras outras palavras em outros manuscritos) por falta de 

espaço na folha em que o poema foi escrito. 

O problema é que essas falácias se insinuam por trás de fatos e, à força de contor-

ções e trejeitos argumentativos, têm espaço garantido nas feéricas páginas da mídia cul-

tural, nas quais brilham os medalhões da crítica norte-americana contemporânea. É fato 

                                                
48 Eis minha carta ao Mundo / Que nunca me escreveu - / Breves Notícias que por gentileza / A Natureza 
deu // Trazem sua Mensagem / Mãos que não posso ver - / Por ela me julgueis - gentis Senhores - / Com 
brando parecer 
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que a publicação dos poemas de Emily Dickinson tem variado ao sabor das normas de 

editoração vigentes em cada época, desde o “refazimento” de Todd e Higginson à “fixa-

ção” textual de Johnson e Franklin. É fato que a tendência atual é achar um meio-termo 

entre as formas manuscritas e editadas dos poemas (abstraída a constatação de que cerca 

de um terço dos textos, cujos originais se perderam, subsistem através de transcrições 

nem sempre confiáveis). Mas é fato, também, que a atual des|re|construção da forma 

poemática dickinsoniana vem-se revestindo de uma proposital distorção da noção de 

intenção autoral – ou nem isso, que isso seria pouco, mas toda uma fabulação sobre as 

supostas intenções subjacentes à escritura de Emily Dickinson, transformando-a numa 

precursora da revolução na linguagem poética da modernidade e de tudo o que já veio e 

ainda há de vir. Ickstadt (2001:66), entre outros autores, propõe-se a “reinventar Emily 

Dickinson”, na presunção de que seus manuscritos, acessíveis apenas a um “círculo pri-

vado de leitores eleitos” [grifo meu], seriam “um sofisticado cibertexto”, “legítimas 

encarnações do espírito da avant-garde”. Pode ser que isso não seja crítica literária “no 

bom sentido”, mas rende (vende) bons ensaios.  

Enfim, para esses críticos apologistas de imitações virtuais de rascunhos e esboços 

e cópias dos manuscritos em “estado puro” como única forma de apresentação dos poe-   

mas de Emily Dickinson, seu cânon se resumiria a cerca de dois terços: os poemas cujos 

originais não subsistiram (muitos dos quais são considerados obras-primas) não teriam 

essa riqueza de expressão ideogramática que lhes é atribuída: não seria possível ao leitor 

contemplar embevecido, como anseia Howe apud Ickstadt (2001:65) “uma palavra, o 

espaço em torno da palavra, cada letra, cada traço, cada mínimo detalhe da página” em 

que escreveu St. Emily of Amherst.  

Embustes como esse são um capítulo a mais na história universal das infâmias 

cometidas não só contra a poesia de Emily Dickinson, mas também contra a crítica lite-

rária que se quer séria. Não vale pretextar que esas cositas seriam interpretações “ex-

tremas”, que teriam o mérito de “esclarecer ligações ou implicações ainda não percebidas 

ou sobre as quais ainda não se refletiu”, asserção sobre a qual me apoiei no início deste 

trabalho para me desculpar de eventuais exageros interpretativos. Recursos que tais não 

são interpretações. São nonadas. Desse tipo de crítica já havia falado Emily Dickinson. 

Ela sabia o que é ser mal-interpretada por cantar a seu modo a sua Poesia: 
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Bind me - I still can sing - 
Banish - my mandolin 
Strikes true within - 

Slay - and my Soul shall rise 
Chanting to Paradise - 
Still thine. 

(J1005 F1005)49 

A outra das “novas tendências” da crítica atual, a falácia da “Escola das Poetisas 

Sentimentalistas Norte-Americanas”, esta merece uma discussão mais séria. Ela até po-

deria, ao tentar instaurar uma recontextualização da obra poética de Emily Dickinson, 

confirmar a inserção, em sua escrita, de dados biografemáticos que explicariam outros 

aspectos da estrangeirização. Poderia – se fosse guiada por uma crítica comprometida, 

no mínimo, com os fatos históricos – mas não é: é orientada, como vou tentar expor, 

para objetivos outros, que podem até ter suas justificativas, mas que acabam por desvir-

tuar e aviltar a dimensão da obra dickinsoniana e – de certa forma – negar a estrangeiri-

zação num número considerável de poemas. 

Joanne Dobson, crítica e ficcionista, é a principal artífice dessa escola. Dobson, 

ela própria professora de Literatura Norte-Americana, é escritora de thrillers cujos per-

sonagens são professores universitários que não hesitam em matar colegas e alunos para 

apoderar-se de segredos e informações sobre a vida de autores do passado. No seu aca-

demic mystery sobre Emily Dickinson, por exemplo, alguns scholars e pós-graduandos 

são mortos na ânsia de localizar as Master Letters (v. Cap. 1.2) e identificar de uma vez 

por todas o suposto amante da poeta. Arrebatada, talvez, por sua fértil imaginação, Dob-

son voltou-se para o campo dos estudos literários e publicou um livro e vários ensaios 

sobre a poesia de Emily Dickinson. Não me foi possível, infelizmente, obter o seu livro, 

que focaliza a relação entre a obra de Emily Dickinson e a escrita feminina norte-           

-americana do Séc. XIX, mas dois de seus ensaios me chegaram às mãos e me servirão 

de pano de fundo para estas considerações. 

Ávida, como algumas de suas personagens de ficção, pela obtenção da glória aca-

dêmica através do reconhecimento de um perspicaz trabalho de pesquisa, Dobson luta, 

com armas e dentes, pela inclusão no cânon norte-americano de nomes sem expressão, 

                                                
49 Ata-me - ainda hei de cantar - / Expulsa - o bandolim / Em mim ressoa - // Me mata - e minha alma 
subirá / Cantando até o Céu - / Ainda tua. 
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figuras anêmicas de uma literatura vulgar, até então esquecidas, diluídas na névoa es-

pessa da pieguice e do sentimentalismo. Para justificar o resgate dessa “música barata”, 

ela cata os fragmentos de um discurso afetado e melífluo e com eles compõe um vasto 

painel no qual insere, como peça central, o nome de Emily Dickinson. Dobson sabe que 

pouco ou nada teria a mostrar com uma produção poética votada às juras e confissões 

ou, quando muito, às recitações e aos “álbuns de poesias”, e usou de alguns subterfúgios 

para justificar a inclusão de Emily Dickinson em seu beletrístico painel: ao mesmo tem-

po limitou seu campo de ação à literatura escrita por mulheres norte-americanas nos 

meados do Séc. XIX, que foi quando, por uma (in)feliz coincidência, ela escreveu, anô-

nima e reclusa, a maioria dos seus poemas, e reduziu a existência de algo como uma 

“escrita sentimental” àquela época e lugar, como se nos Estados Unidos, e somente lá, e 

na dita época, tivesse havido uma corrente literária ligada aos exageros de expressão 

romântica e guiada por princípios estéticos bem-definidos: 

Quero advogar aqui uma nova abordagem do influente conjunto de obras escritas 

em meados do Séc. XIX que chamamos de literatura sentimental. É entendendo a 

elaboração artística dessas obras que se pode ler textos individuais como agentes 

dentro de um campo definido e não como meros artefatos literários. [. . .] Ao usar 

a palavra literatura, não faço juízo apriorístico de valor, mas apenas me refiro a 

textos escritos, ficcionais ou poéticos, que se querem literários por terem sido 

compostos dentro de moldes literários convencionais. [. . .] Este ensaio é uma ten-

tativa de “mexer com o sistema” de avaliação [literária], trazendo à tona a lingua-

gem sentimental desenvolvida por uma mais ou menos organizada prática literá-

ria sentimentalista de meados do Séc. XIX. (1997:264-265) 

É assim que Dobson justifica, brilhantemente, num dos textos fundadores da “lite-

ratura sentimental norte-americana”, a sua argumentação em prol da canonização de 

(in)ínclitas “poetisas” que até então, “nesta era de expansão do cânon”, como diz ela 

mesma, eram desprezadas pela crítica – inclusive a crítica feminista, que relutava em 

dar status de literariedade a uma forma de expressão de gosto e valor duvidosos, tanto 

estética quanto politicamente (feministicamente) falando.  

Aqui faço um tardio parêntese para dizer que uso a palavra “poetisa” (“s. f., mu-

lher que faz poesias”, na definição de alguns de nossos dicionários) em contraposição a 



 

 46

“poeta”, s. m., aquele “que tem o dom da poesia”, “que se consagra à poesia”, “que tem 

inspiração poética”, entre outras acepções. O deslizamento semântico que ocorreu em 

nossa língua com a forma marcada (feminina) do vocábulo “poeta” também ocorreu no 

inglês: poet e poetess são palavras que não denotam o mesmo juízo de valor em relação 

ao ser humano, homem ou mulher, que cultiva a poesia como forma de expressão artístico-   

-literária. A própria Dobson (2000:4) refere-se ironicamente a uma de suas personagens 

como “uma poetisa (a poetess), como as mulheres poetas (women poets) eram chamadas 

naquela época”. Há uma sensível diferença de apreciação entre essas definições. Sena 

(1978:13) reparte comigo esta opinião: acha Emily Dickinson “tão original e tão grande, 

que melhor convém chamar-lhe poeta”. 

Poeta foi – na mais alta acepção da palavra – Emily Dickinson – e é à sombra dela 

que Dobson situa, nesse “ímpeto estético/cultural compartilhado num determinado mo-

mento histórico”, algumas poetisas como Frances Osgood (1811-1850) e Lydia Sigour-

ney (1791-1865), para citar apenas duas das autoras em cuja linguagem poética ela de-

tecta as características mais marcantes do discurso sentimental:  

A escrita sentimental processa, em diversas instâncias, através da imaginação, da 

atitude pessoal e do uso eficaz da linguagem, uma estética sentimental conven-

cional [. . .]. Na verdade, pode-se considerar um certo número de autores que 

compõem o cânon, entre os quais está Emily Dickinson [. . .], como partícipes 

(grifo meu) da tradição literária sentimental. (1997:265) 

Como eu dizia: nem a crítica feminista norte-americana, apesar de engajada em 

batalhas de vida ou morte pela abolição de preconceitos e pela revisão de um cânon 

literário construído em séculos de dominação patriarcal, chegou sequer a cogitar de de-

fender essa literatura essencialmente – irremediavelmente – kitsch da qual Dobson se 

faz defensora. Nenhuma das poetisas apontadas por Dobson como dignas representantes 

da escola sentimentalista tinha sido até então incluída em antologias literárias dedicadas 

à escrita feminina de língua inglesa, como a de Gilbert e Gubar (1985), por exemplo, 

para citar apenas uma entre as mais conhecidas. Ao contrário, a crítica feminista nem 

sequer reclamava a volta ao cânon de certas autoras outrora prestigiadas, como por    

exemplo Sara Teasdale (1884-1933), cujas peças líricas, curtas e singelas, impregnadas 

do mesmo sentimentalismo amoroso propugnado por Dobson, eram admiradas até pou-
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co tempo, e que foram alijadas das coletâneas justamente por ser o que eram: relíquias 

de uma literatura de lamentações subjetivistas. 

Não me cabe aqui discutir as diversas questões suscitadas pela idéia de uma sen-

timental literature, universal ou norte-americana. Mas me pergunto: qual seria o objeti-

vo da autora ao incluir Emily Dickinson entre essas poetisas de menor expressão e no 

seio de um suposto movimento literário restrito ao país e à época em que ela viveu? Em 

outro ensaio, quando já abordava a “poesia de amor” de Frances Osgood mas ainda não 

havia visualizado a “organizada prática literária sentimentalista de meados do Séc. XIX”, 

Dobson (1993) vale-se de Emily Dickinson apenas incidentalmente para destacar alguns 

pontos de suas análises. A “intuição” desse movimento só lhe veio depois, e a inclusão 

de Emily Dickinson serviria, a meu ver, para lhe dar legitimidade e importância históri-

ca e, em conseqüência, validar o seu esforço de resgate dessas inexpressivas autoras de 

vers de societé. Pontos para o seu currículo: tanto Osgood como Sigourney estão hoje 

“canonizadas” em antologias mais recentes (e bem mais abertas a inovações) como a de 

Lauter et al (2002) e fazem parte do currículo universitário multiculturalista, muito em-

bora a crítica norte-americana não tenha “comprado” a idéia desse quimérico movimen-

to em que Emily Dickinson estaria inserida.  

Da mesma forma que a primeira, esta segunda falácia tem uma verdade (e muitas 

meias-verdades) a justificá-la. Dentre todos os poemas que compõem o conjunto da 

obra de Emily Dickinson, muitos não teriam sido, com certeza, como aqui já foi dito, 

escolhidos por ela para publicação: juvenília, versos de circunstância, eventuais efusões 

afetivas e até certas concessões ao gosto da época, que ela também se deixou seduzir pela 

temática amorosa convencional em alguns de seus poemas: 

Oh, honey of an hour, 
I never knew thy power, 
Prohibit me 
Till my minutest dower, 
My unfrequented flower, 
Deserving be. 

(J1734 F1477)50 

                                                
50 Ó mel de um breve amor, / De incógnito sabor, / Rejeita-me / Até que ao teu dispor / Minha guardada 
flor / Mereça-te. 
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Referindo-se à falta de unidade do cânon dickinsoniano (ou seja, do conjunto de 

sua obra), diz Sewall (1998:32): “Logo de início, somos surpreendidos pela disparidade 

de suas partes. Ouvimos várias vozes: alegria, tristeza, prazer, dor, fé, dúvida; a voz da 

inocência, a voz da experiência; e muitas mais. Qual delas é a voz de Emily Dickin-

son?” Aceitar a noção de que haja vozes distintas no discurso individual implica reco-

nhecer que o texto não existe em função de si próprio (ou por causa de si próprio), mas 

incorpora elementos externos – e daí à noção de intertextualidade (“essencialmente uma 

permutação de textos”) introduzida por Kristeva (1969) – a qual não cabe discutir aqui – 

é um passo. Mas a intertextualidade é um fenômeno inerente à escrita: não instaura, por 

si só, nem o estranhamento nem a estraneidade nem – mesmo em sentido amplo – a 

estrangeirização de que trato neste trabalho. 

Haveria estrangeirização biografemática nesses poemas? Haveria outra voz que 

não o eco de um lirismo não-comedido, da “poesia ingênua e sentimental” que Schiller 

já defendera e que alguns dos poetas preferidos da poeta, entre os quais Wordsworth e 

Shelley, também experimentaram? Fosse esse o meu objeto de pesquisa, este trabalho se 

resumiria a uma perquirição de fontes, leituras, influências e já-ditos, para mostrar, por 

exemplo (além de incontáveis apropriações, que muitos outros já apontaram, da Bíblia, 

do hinário puritano e de filósofos gregos), que Shakespeare pode estar intertextualmente 

presente neste poema, ainda que numa bloomiana desleitura: 

Essential Oils - are wrung - 
The Attar from the Rose 
Be not expressed by Suns - alone - 
It is the gift of Screws - 

The General Rose - decay - 
But this - in Lady’s Drawer 
Make Summer - When the Lady lie 
In Ceaseless Rosemary 

(J675 F772)51 

                                                
51 O Óleo volátil - vem da Prensa - / O Aroma de uma Rosa / Não é o Sol que capta - apenas - / Em Tornos 
se elabora - // Uma Rosa qualquer - não dura - / Mas esta - na Gaveta / Faz o Verão - depois que a Dona / 
Entre Alecrins se deita. O Soneto V de Shakespeare, especialmente os seis últimos versos, podem ter inspi-
rado Emily Dickinson, embora a imagem do aroma que perdura tenha distintas significações num e noutro 
poema: Those hours, that with gentle work did frame / The lovely gaze where every eye doth dwell, / Will 
play the tyrants to the very same / And that unfair which fairly doth excel; / For never-resting time leads 
summer on / To hideous winter, and confounds him there; / Sap checked with frost, and lusty leaves quite 
gone, / Beauty o’er-snowed and bareness every where: / Then were not summer’s distillation left, / A liquid 
prisoner pent in walls of glass, / Beauty’s effect with beauty were bereft, / Nor it, nor no remembrance what 
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Para não dizer que Emily Dickinson não falou de flores: esta não é, porém, a páli-

da rosa das lamentações ultra-românticas: aqui se capta algo mais: o perfume extraído 

na prensa e aprisionado num frasco – prisoner pent in walls of glass – é antes a poesia 

que ela extraiu das palavras e deixou na gaveta, certa de que a rosa morre, como morre 

a dona – mas a poesia não morre. Mas indo além de simples intertextualizações, é pos-

sível detectar a presença de “palavras alheias” nos poemas de Emily Dickinson, percep-

tíveis, por exemplo, em algumas instâncias de masculinização da voz poética, como 

quando, ao relatar o inesperado encontro com uma cobra, em uma experiência de infân-

cia que não ficaria bem para o recato e a compostura de uma menina de seu tempo, ela 

não hesita em “mudar de sexo”: 

Yet when a Boy, and Barefoot - 
I more than once at Noon 
(. . .) 
Have passed, I thought, a whip lash 
Unbraiding in the Sun 

(J986 F1096)52 

Ocorre-me, em tempo, aduzir que a teoria de Dobson pode ter tido origem numa 

outra interpretação “extrema” da poesia de Emily Dickinson, à qual faço algumas obje-

ções (por se prender em demasia a fatos biográficos), mas que é válida em muitos as-

pectos. Refiro-me à visão crítica de Paglia (1990:624), para quem Emily Dickinson é a 

“Sade mulher” e os seus poemas são “sonhos de prisão de uma sadomasoquista e auto-    

-encarcerada ‘imaginista’”. Depois de afirmar que “nenhuma grande figura da história 

literária tem sido mais mal interpretada” que Emily Dickinson , “ignorada em seu tempo 

e sentimentalizada quando de sua descoberta”, Paglia reclama – e Dobson a toma ao pé 

da letra – que “seus poemas sentimentais femininos permanecem ignorados por cons-

trangidos estudiosos” (1990:638). Mas o ponto de vista de Paglia sobre essa questão não 

é tão minimalista quanto o de Dobson: 

                                                                                                                                          
it was: / But flowers distill’d, though they with winter meet, / Leese but their show; their substance still lives 
sweet. (Há muitas traduções deste soneto em nossa língua. Arrisco-me a reproduzir a minha: As horas que 
gentis emolduraram / A fina face que a visão cativa / Não terão pena do que edificaram, / Tornando feia a 
que já fora altiva. / O verão pelo tempo itinerante / Para os porões do inverno é conduzido, / E à frieza se 
curva claudicante, / Na neve e na nudez enrijecido. / Não fosse o aroma do verão captado, / Prisioneiro que 
ao frasco se confia, / Perderia a beleza o seu estado / E nem lembrança dela restaria. / Se aproveitada a flor, 
que o inverno abjura, / Perde-se a forma, mas a essência dura.)  
52 Mais de uma vez, descalço, ainda Menino / Em pleno Meio-dia (. . .) // Vi-a estirada ao Sol, e era um 
chicote, / Ou pensei eu que fosse - 
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Eu afirmaria, no entanto, que sua poesia é um sistema fechado de referência se-

xual e que os poemas insípidos relacionam-se harmonicamente com os de fúria 

e sofrimento. [. . .] Esses poemas [os “insípidos”] exigem um paciente trabalho 

de detetive, pois são complicados e contêm sofisticados jogos de palavras. [. . .] 

As muitas vozes de Emily Dickinson são personas sexuais. Enquadram-se em 

seus dois grandes modos, o sadiano e o wordsworthiano. Os poemas sentimen-

tais são personas femininas que representam uma reação primária, alegre e con-

fiante, à natureza. (1990:638-639) 

O “modo sadiano”, voluptuoso e violento, seria a dominante da poética dickinso-

niana, de acordo com Paglia. O “modo wordsworthiano”, no qual se encaixariam os 

poemas sentimentais, estaria também contaminado pelo erotismo da “Marquesa de Sa-

de” da poesia: Emily Dickinson “pode sexualizar qualquer situação, até mesmo o ato de 

colher uma flor” (1990:642): 

So bashful when I spied her! 
So pretty - so ashamed! 
So hidden in her leaflets 
Lest anybody find - 

So breathless till I passed here - 
So helpless when I turned 
And bore her struggling, blushing, 
Her simple haunts beyond! 

For whom I robbed the Dingle - 
For whom I betrayed the Dell - 
Many, will doubtless ask me, 
But I shall never tell! 

(J91 F70)53 

Apesar de certos exageros, a visão pagliana da poesia de Emily Dickinson, oposta 

à ingenuidade (ou má-fé) da de Dobson, é perfeitamente compatível com a noção de 

estrangeirização. Furto-me, no entanto, por razões de espaço, a discuti-la aqui. Essas 

                                                
53 Tão acanhada ao vê-la - / Tão bela - tão calada - / Tão escondida em suas folhas / Para ninguém achar - 
// Tão aflita me espera - / Tão débil me acompanha / Ruborizada, a contorcer-se, / Fora de seu rincão - // 
Para quem sonhei o Vale - / Para quem traí o Verde - / Muitos, eu sei, vão perguntar-me / Mas eu nunca 
direi. Paglia reproduz apenas as duas primeiras estrofes do poema e afirma, com sua peculiar percepção 
crítica: “The poem, apparently light and frothy, is perverse psychodrama. [Emily] Dickinson assumes the 
persona of male raptor, Hades bearing down on Persephone in the meadow. She is a giant among pyg-
mies. [. . .] A delectable eroticism is produced by feminine flutterings of vulnerability and resistance - 
‘bashful,’ ‘ashamed,’ ‘hidden,’ ‘breathless,’ ‘helpless,’ ‘struggling,’ ‘blushing.’ Even Emily Dickinson’s 
most innocuous poems stir with dark undercurrents”. 
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questões de gênero em correlação com a produção de textos literários no meio sociocul-

tural do século XIX, quando a pena era um instrumento fálico de “geração de poder”, 

são abordadas, com menos inclinação à exaltação de perversões sexuais, por Gilbert e 

Gubar (1979). Havia uma tácita convenção, de acordo com as autoras, segundo a qual a 

criação literária de alto nível, dádiva concedida apenas ao homem, era inacessível ao 

“espírito frágil” da mulher. Escrever e pensar eram, por definição, atividades prejudi-    

ciais à expressão da “feminilidade”. Não havia espaço para a mulher na literatura “sé-

ria”. À mulher era reservada a produção de textos de ocasião, cartas, diários íntimos, 

quando muito uma novela romântica bem-comportada ou uma tíbia coletânea de poe-

mas sentimentais. São antigas e sólidas essas estruturas de dominação, não limitadas, é 

claro, às manifestações artísticas, mas subjacentes a todos os tipos de relações sociais, 

que visavam (e ainda visam) a desqualificação e objetificação da mulher. “Delas [as 

mulheres] se espera que sejam ‘femininas’, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, 

submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas”, diz Bourdieu (1999:82), refe-

rindo-se a uma situação que só no início do século XX começou a mudar, quando as 

escritoras e poetas, como observa Hazin (1995:65), ousaram quebrar amarras e “falar 

abertamente do que sabem melhor que ninguém: a condição feminina, os anseios e te-

mores da mulher”. Serrano expressa bem essa condição: 

Existe outra solidão, uma que nos é própria. É aquela, imensa e insondável, que 

resulta de haver nascido num mundo alheio, num mundo projetado para outros 

que não os de tua espécie. Não importa tua classe e tua raça: nasceste castigada. 

Percorrerás a terra como a perene exilada, como a última deserdada, por habitar 

um espaço já apropriado por outros. (2002:12-13) 

É nesse espaço alheio que a mulher cultiva ainda outra (mais outra) solidão: 

She rose to His Requirement - dropt 
The Playthings of Her Life 
To take the honorable Work 
Of Woman, and of Wife - 

If ought She missed in Her new Day, 
Of Amplitude, or Awe - 
Or first Prospective - Or the Gold 
In using, wear away, 
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It lay unmentioned - as the Sea 
Develop Pearl, and Weed, 
But only to Himself - be known 
The Fathoms they abide - 

(J732 F857)54 

Emily Dickinson fala, neste poema, dessa que era talvez a experiência maior por 

que havia de passar uma mulher de seu tempo. O casamento era, na época, a forma mais 

comum de ascensão social para a mulher, com freqüência a única via de que ela dispu-

nha para livrar-se da opressão paterna, mesmo que sob o risco de cair na dominação de 

outro homem – na maioria das vezes um completo estranho – que passaria a ser não 

apenas o seu marido como também o seu novo senhor para o resto da vida. Não é de sua 

experiência pessoal, evidentemente, que Emily Dickinson, solteira até o fim de seus 

dias, está falando: é da experiência humana, em sua dimensão ampla e essencial, na 

instância cósmica do poeta cuja escrita revela a voz do outro revelando-se a si mesmo. 

“Assumir o digno encargo de mulher e de esposa”, decisão crucial na vida de uma “jo-

vem de família”, implicava em sua saída do núcleo de autoridade patriarcal, onde ainda 

se podia dar ao luxo de desfrutar alguns folguedos juvenis, para entrar na esfera de um 

jugo marital às vezes mais tirânico. Era um salto no escuro, encorajado com freqüência 

por legítimos anseios e aspirações pessoais, devaneios e desejos femininos que a litera-

tura de ficção alimentava, sonhos românticos embalados por poetisas como Frances 

Osgood e Lydia Sigourney. Essa perspectiva de entrega concretizava-se no matrimônio. 

Ao se fazer merecedora desse “digno encargo”, no entanto, alçando-se, de seu lugar 

subalterno, “à altura” de seu proponente, como sugere o poema na estrofe inicial (She 

rose to His Requirement), a mulher-dona-de-casa entregava-se, na verdade, à coisifica-

ção de si própria. Os deveres de esposa e mãe e as tarefas da casa – e às vezes, a deus-    

-querer, o brando amor de um “marido e pai exemplar” – era tudo que ela podia obter na 

vida em sua nova jornada. Tudo isso é entrevisto na segunda estrofe do poema, numa 

linguagem leve, despojada, quase imponderável, a sugerir a tênue inconsistência de ex-

pectativas não realizadas, com o inevitável desgaste das relações conjugais simbolizado 

pela corrosão da aliança (the Gold). A imagem de uma pérola perdida entre as algas nas 

                                                
54 Ela aceitou-o - jogou fora / Os Brinquedos de Moça / Para assumir o digno Encargo / De Mulher e de 
Esposa - // Se algo perdeu seu novo Dia / De Encanto ou Plenitude / Ou Perspectivas, ou se o Ouro / Es-
tragou-se com o uso - // Não se falou - como o Oceano / Faz a Pérola e as Algas / Só para Ele - e a nin-
guém mostra / Onde é a sua Casa - 
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profundezas do oceano, delineada na última estrofe, é a perfeita definição da condição 

de uma mulher casada, no silêncio do dia-a-dia de desvelos e cuidados, de atividades e 

obrigações a que ninguém ao redor presta a menor atenção. 

A ars poetica de Emily Dickinson, expressa em vários poemas em que ela, sempre 

de forma oblíqua, fala sobre o processo de criação e revela as perigosas seguranças de 

sua condição identitária e de seu anônimo ofício, está atravessada por essa consciência 

da solidão (v. Cap. 1.2). Entre as palavras alheias do discurso dickinsoniano, destaca-se 

a voz de um eu poético inserido em sua experiência histórica social e individual: a ma-

nifestação de um talento literário recusado pelas imposições a que, como mulher, era 

obrigada a submeter-se. Seu discurso poético entrou em choque com o discurso de pre-

valência patriarcal que então se praticava. Era mulher, esse não-ser lacaniano, e a uma 

mulher, débil criatura, gênero inferior, era vedado o ingresso no círculo restrito das “al-

tas literaturas” de inspiração poética. O papel da mulher nessa área, via de regra, era o 

de animar recitativos e saraus, compor versinhos sentimentais e cor-de-rosa, anular-se 

como poeta para ser aceita como poetisa: 

That sacred Closet when you sweep - 
Entitled “Memory” - 
Select a reverential Broom - 
And do it silently. 

’Twill be a Labor of surprise - 
Besides Identity 
Of other Interlocutors 
A probability - 

August the Dust of that Domain - 
Unchallenged - let it lie - 
You cannot supersede itself 
But it can silence you - 

(J1273 F1385)55 

Este poema trata, à primeira vista, da memória individual e de seus íntimos segre-

dos, mas uma análise mais profunda deixa entrever, por trás do eu poético que fala, em 

nível superficial, a um interlocutor imaginário, a voz recôndita de outro eu, a voz de 

uma mulher que hesita em desnudar a sua identidade de poeta não comprometida com o 

                                                
55 Para limpar o Armário antigo - / De “Memória” chamado - / Toma da Escova reverente - / E em silêncio 
o farás. // Nesse Labor terás surpresas - / Também a Identidade / De outros Interlocutores - / Provável haverá 
- / Possa esse Pó no seu Domínio / Em paz - acumular-se - / Ele não pode ser contido / Mas pode te calar - 



 

 6�

papel que dela se espera. A identidade desse eu absconso perde-se na última estrofe, na 

inesperada ausência das rimas (lie / you), ciosamente mantidas nas estrofes anteriores, 

tal como se perderia a identidade de quem, revolvendo a memória através da escrita, 

tivesse posto fora o pó de seus segredos. Por não ter o direito de mexer em privilégios 

ciosamente conservados pela tradição num espaço inacessível à mulher (That sacred 

Closet), a obrigação de escrever como poetisa é o preço a pagar pela mulher poeta que 

se dispuser a tornar público o seu ofício. 

Todas as “poesias de amor” (como as cartas de amor) são ridículas. Muitos dos poe-   

mas românticos de Emily Dickinson são ridículos, é verdade, mas há entre eles grandes 

textos líricos. As “poetisas” só têm a oferecer poeminhas (poemões) que, quando muito, 

se equiparam aos seus piores momentos – e esta é a grande diferença entre elas. Para dar 

uma idéia do abismo que a separa das “poetisas” de seu tempo, reproduzo o poema 

“Love Unexpressed”, de Constance Woolson (1840-1894), legítimo exemplo do tipo de 

poesia que Dobson quer equiparar a toda a obra poética de Emily Dickinson: 

The sweetest notes among the human heart-strings 
 Are dull with rust; 
The sweetest chords, adjusted by the angels, 
 Are clogged with dust; 
We pipe and pipe again our dreary music 
 Upon the self-same strains, 
While sounds of crime, and fear, and desolation, 
 Come back in sad refrains. 

On through the world we go, an army marching 
 With listening ears, 
Each longing, sighing, for the heavenly music 

He never hears; 
Each longing, sighing, for a word of comfort, 
 A word of tender praise, 
A word of love, to cheer the endless journey 
 Of earth’s hard, busy days. 

They love us, and we know it; this suffices 
 For reason’s share. 
Why should they pause to give that love expression 
 With gentle care? 
Why should they pause? But still our hearts are aching 
 With all the gnawing pain 
Of hungry love that longs to hear the music, 
 And longs and longs in vain. 

We love them, and they know it; if we falter, 
 With fingers numb, 
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Among the unused strings of love’s expression, 
 The notes are dumb. 
We shrink within ourselves in voiceless sorrow, 
 Leaving the words unsaid, 
And, side by side with those we love the dearest, 
 In silence on we tread. 

Thus on we tread, and thus each heart in silence 
 Its fate fulfils, 
Waiting and hoping for the heavenly music 
 Beyond the hills. 
The only difference of the love in heaven 
 From love on earth below 
Is: Here we love and know not how to tell it, 
 And there we all shall know. 

Este poema faria inveja, em termos de elaboração formal, aos mais estreitos e exi-

gentes padrões parnasianos: os finais de versos se alternam entre paroxítonos e oxíto-

nos; todas as rimas são perfeitas; as cinco estrofes se compõem, cada uma, de quatro 

pentâmetros, dois dímetros e dois hexâmetros iâmbicos impecáveis, isto é, cada uma 

tem invariavelmente 10-4-10-4-10-6-10-6 sílabas com acento nas sílabas pares. Só há 

um problema: tudo que foi dito em todo este aranzel resume-se a um simples aforismo – 

que, na verdade, está contido nos quatro últimos versos. Eles dizem, literalmente, que 

“A única diferença entre o amor no céu / E o amor aqui na terra / É: aqui nós amamos e 

não sabemos como dizê-lo / E lá nós todos o saberemos”. Mas mesmo esses quatro ver-

sos são prolixos. Imagino como seria o poema – todo o poema – na voz de Emily Dickin-

son: talvez algo mais ou menos assim: 

Heavenly Love - is much different 
From Love - Below - 
Here - I know not a Word to tell it - 
And There - I do - 

Tão estranha – tão estrangeira – é a obra de Emily Dickinson em relação a tudo 

que se produziu em sua época, que é um absurdo alguém se aventurar a identificá-la 

com as manifestações artísticas perpetradas por suas contemporâneas, bem-comportadas 

poetisas, presas às convenções literárias de seu tempo e lugar. Seria impensável, tanto 

para Constance Woolson como para Lydia Sigourney ou Frances Osgood – como de 

resto para qualquer “poetisa” – ousar dizer, por exemplo, desafiando todas as normas de 

discrição a que a mulher se submetia até bem pouco tempo: 
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Much Madness is divinest Sense - 
To a discerning Eye - 
Much Sense - the starkest Madness - 
’Tis the Majority 
In this, as All, prevail - 
Assent - and you are sane - 
Demur - you’re straightway dangerous - 
And handled with a Chain - 

(J435 F620)56 

Ou dizer, beirando o sacrilégio e a heresia e indo de encontro a tudo que se pode-

ria esperar de uma mulher-poeta: 

The Devil - had he fidelity 
Would be the best friend - 
Because he has ability - 
But Devils cannot mend - 
Perfidy is the virtue 
That would but he resign 
The Devil - without question 
Were thoroughly divine 

(J1479 F1510)57 

Ou, desta vez ultrapassando fronteiras ainda hoje bem demarcadas e protegidas no 

campo da ética e da moral: 

The right to perish might be thought 
An undisputed right - 
Attempt it, and the Universe 
Upon the opposite 
Will concentrate its officers - 
You cannot even die 
But nature and mankind must pause 
To pay you scrutiny. 

(J1692 F1726)58 

Não, nenhuma “poetisa” chegaria a tanto. 

Poucos poetas chegaram a tanto. 

                                                
56 Muita Loucura é o mais real bom senso / Para quem sabe ver - / Muito Bom Senso - a mais total Loucu-
ra - / Mas vai prevalecer / No assunto, como em tudo, a Maioria - / Concorda - e serás são - / Opõe-te - e 
então és perigoso - e em Ferros / Logo te prenderão - 
57 Fosse fiel o Diabo / E era um amigo sem igual - / Tem lá o Diabo o seu talento / Mas não muda afinal - 
/ Se tão só a perfídia / Chegasse o Diabo a renegar / Não se duvide que ele iria / Divino se tornar. 
58 Ter o direito de morrer devia / Ser um direito indiscutível - / Mas tenta usufruí-lo - e o Universo / Fará 
todo o possível / Para com seus xerifes impugná-lo - / E se tens hoje que finar-te / A Natureza e a Huma-
nidade param / Só para investigar-te. 
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ara ilustrar a distinção entre as noções de peso e leveza numa obra artística, Calvino 

(1990:28), que se posiciona em favor desta última, apóia-se numa asserção de Va-

léry – il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume – para afirmar que a 

leveza de um texto literário estaria “associada à precisão e à determinação, nunca ao que 

é vago ou aleatório”, e dá como exemplo um poema de Emily Dickinson: 

A sepal, petal, and a thorn 
Upon a common summer’s morn - 
A flask of Dew - a Bee or two - 
A Breeze - a caper in the trees - 
And I’m a Rose! 

(J19 F25)59 

Estes versos conteriam “um despojamento de linguagem por meio do qual os sig-

nificados são canalizados por um tecido verbal quase imponderável”, nas palavras de 

Calvino, para quem Emily Dickinson pode nos fornecer inúmeros exemplos dessa “rare-

feita consistência” que seria uma das qualidades essenciais da leveza como expressão 

literária, ligada à sutileza e à sugestão verbal da linguagem (em oposição à noção de 

peso ou solidez, que privilegiaria a espessura das coisas, dos corpos e das sensações). É 

interessante associar a essa leveza perceptível na poesia de Emily Dickinson, além das 

noções de rapidez (“excitação das idéias simultâneas”) e exatidão (“uma ciência do úni-

co e do irrepetível”), desenvolvidas por Calvino, a idéia de brevidade como ideal estilís-

tico de que fala Curtius (1996:596) citando Horácio: “Precisa-se de brevidade para que 

a frase seja fluente e não se torne pesada com palavras que irritam os ouvidos”. Essa 

idéia de leveza casa bem com a poesia de Emily Dickinson. Vale notar que as notórias 

dificuldades de leitura da maioria de seus poemas não a impediram de se tornar uma 

poeta apreciada por jovens e crianças nos Estados Unidos, onde existem várias coletâ-

                                                
59 A sépala - a pétala - o espinho - / Numa manhã qualquer de estio - / O orvalho - uma ou duas abelhas - / 
No galho - a brisa em viravolta - / E eis-me uma rosa! 
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neas destinadas ao público infantil. Versos como estes, por exemplo, agradam a todos 

por sua simplicidade e cadência rítmica (sem falar no leve senso de humor implícito em 

sua ilógica conclusão): 

To make a prairie it takes a clover and one bee, 
One clover, and a bee, 
And revery. 
The revery alone will do, 
If bees are few. 

(J1755 F1779)60 

O poema lembrado por Calvino é um dos que se pode supor perfeitamente com-

preensíveis por uma criança de língua inglesa: a única dificuldade seria talvez as pala-

vras sepal e morn, no primeiro verso, que no entanto contribuem, logo de início, para 

caracterizar o gênero discursivo como sendo uma “adivinhação” (riddle). É claro que a 

percepção poética de uma criança não lhe permitiria passar de uma leitura apenas super-

ficial do poema: ela notaria talvez as rimas internas e quem sabe se encantaria com o 

verso final, espécie de solução para o enigma que se apresenta nos versos anteriores. 

Emily Dickinson tem vários desses riddles, fórmulas tomadas das cantigas de roda, que 

não nomeiam o objeto da enunciação. Esses poemas não estão, salvo raras exceções, 

entre a sua produção mais significativa, em que se situam os versos de especulação me-

tafísica e introspecção irônica que a tornaram conhecida e apreciada, mas não são tão 

ingênuos como possam parecer à primeira vista. Até neles se pode captar algo de ines-

perado, como é o caso desse pequeno poema. Nos quatro primeiros versos, metricamen-

te iguais, é uma voz despersonalizada que se ocupa da enumeração dos atributos de um 

objeto qualquer, não nomeado (A sepal, petal, and a thorn), da descrição do contexto 

em que ele estaria situado (Upon a common summer’s morn) e da informação sobre 

outros elementos e situações que compõem o seu “estar-no-mundo” (A flask of Dew - a 

Bee or two - / A Breeze - a caper in the trees -). No último verso (que poderia formar, 

na realidade, uma estrofe distinta), mais curto que os demais, uma outra voz irrompe 

inesperadamente (And I’m a Rose!). Esta fragmentação do eu lírico, esta aparição de 

uma voz diferente, às vezes clara (como neste caso), às vezes disfarçada, instaura a poli-

fonia no texto poético, ainda que aqui de modo simples e direto.  
                                                
60 Um prado faz-se com uma abelha e um trevo, / Abelha e trevo / E devaneio. / Há de bastar o devaneio 
apenas, / Se houver poucas abelhas. 
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Essa mesma idéia de leveza, que está presente na literatura dos mais diversos esti-

los e épocas, tanto em nossa civilização ocidental de origem européia como na cultura 

oriental, permeia toda a obra poética de Emily Dickinson, apesar de sua dicção as mais 

das vezes obscura e ambígua. Passarei agora, baseado nessa idéia, a esboçar um estudo 

comparativo enfocando três momentos poéticos distintos, do presente histórico da escri-   

tura de Emily Dickinson a um gênero inscrito num passado que ela não chegou a conhe-

cer, mas com o qual tem fortes ligações estilísticas e temáticas, e daí a um discurso futu-

ro de que ela não participou mas do qual, direta ou indiretamente, foi precursora. Em 

termos teóricos, este empreendimento comparatista ampara-se no que Pageaux (1998: 

295) chama de “comparação de leituras binárias ou plurais” na área da poética, por ele 

especificadas como “temáticas, transversais, transtextuais ou laterais”. Tratar-se-ia, para 

Pageaux, de “estabelecer um tertium comparationis entre os textos, verdadeira utopia 

textual que mantém relações com cada texto in præsentia”, ou seja, uma “intersecção de 

conjuntos que têm a sua especificidade individual”. Sem tentar explicar biografemati-

camente a presença de Emily Dickinson nesse entrelugar atemporal em que seu discurso 

poético se supõe e se projeta, limitamo-nos a apontar certas semelhanças entre a sua 

obra e dois momentos distintos que a crítica costuma correlacionar no âmbito da litera-

tura universal, quais sejam, a herança lírica oriental, representada principalmente pelo 

tipo de poesia contemplativa que, no Japão, deu origem à forma fixa conhecida como 

haicai, e o imagismo, movimento artístico do início do século passado que teve forte 

influência sobre os poetas de língua inglesa. 

É claro que não pretendo afirmar – e aqui já tomo a trilha do passado, no primeiro 

percurso deste estudo – que a totalidade da obra de Emily Dickinson se presta a compa-

rações com a poética oriental. Também não avento nem de longe a possibilidade de 

constatação de relações intertextuais, forçosamente baseadas na absorção e transforma-

ção de outro(s) texto(s), uma vez que Emily Dickinson não teve, ao que se sabe, contato 

direto ou indireto com a literatura oriental. As semelhanças detectáveis entre a poesia de 

Emily Dickinson e alguns dos poetas orientais (falo dos haicaístas japoneses), que a 

antecederam em centenas de anos, não é circunscrita a recursos estilísticos e formais, 

mas se evidenciam, em sua maior parte, na tematização da natureza, em especial seu 

green people (árvores e plantas) e sua important population (insetos), como ela os de-
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nominou, e (com certas ressalvas) em algumas referências de cunho religioso e filosófi-

co. Poderiam ser tachadas de semelhanças circunstanciais, talvez achados fortuitos, mas 

nem por isso, a meu ver, deixariam de ser pertinentes, até porque têm muito a ver com o 

tema central desta dissertação – e são até mais suscetíveis de comparação do que a rela-

ção (equiparação) que alguns tentam fazer entre a poesia dickinsoniana e a “poesia fe-

minina sentimental” de sua época (v. Cap. 2.1). 

Miner (1996:40) afirma que é preciso “estabelecer uma base para comparação en-

tre coisas que possuem elementos em comum, e num grau de semelhança superior a 

meras parecenças ou analogias”, e acrescenta que o problema “está em saber quais ele-

mentos constituem, ou que procedimento garante suficiente comparabilidade” [grifo do 

autor]. Referindo-se à poética oriental, Miner diz que os chineses, por um lado, gostam 

de comparar seus poetas Li Bo e Du Fu, e os japoneses, por outro, Matsuo Bash� e Yo-

sa Buson, os quais, em cada caso, “são similares o bastante para serem comparados, 

embora pareçam muito diferentes um do outro”. Já quando se faz uma comparação entre 

a poesia chinesa e a japonesa, “os chineses agora se tornam muito parecidos entre si, 

mas diferentes dos japoneses, os quais, por sua vez, também se parecem bastante uns 

com os outros”. Se ampliássemos essa escala, ainda segundo Miner, com a introdução 

de Donne e Jonson ou de Hugo e Baudelaire, por exemplo, nos surpreenderíamos “com 

as semelhanças entre os poetas da China e do Japão, por um lado, o mesmo acontecendo 

com os poetas ocidentais, por outro”. De tudo isso se deduz que há alguns fatores cultu-

rais, difíceis de serem mensurados, que se interpõem no jogo da comparação literária. 

“Estas considerações são rudimentares”, acrescenta o autor, “mas a arte da comparação 

[. . .] tem um longo caminho a percorrer, antes que cânones claros nos sejam apresenta-

dos”. Preocupado em estabelecer critérios de comparação entre as poéticas ocidental e 

oriental, Miner diz em seguida que, no caso da poética chinesa (da qual, em muitos as-

pectos, deriva a japonesa), seus elementos constitutivos são “a cena, a natureza, o mun-

do observável” (jing), seguidos de uma “resposta humana afetiva” (qing), em contrapo-

sição à metaforização centrada no uso das palavras que é a característica essencial de 

nossa literatura. Em meio a alguns textos clássicos da lírica chinesa e japonesa, Miner 

situa um poema de Emily Dickinson cuja estrofe inicial, em sua opinião, dá uma idéia 

desse equilíbrio entre jing e qing que permeia a obra dickinsoniana: 
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There’s a certain Slant of light, 
Winter Afternoons - 
That oppresses, like the Heft 
Of Cathedral Tunes - 

(J258 F320)61 

A opressão, que é o qing, seria a resposta ao jing, a mistura de luz oblíqua e som 

pesado das tardes hibernais de Amherst, terra natal de Emily Dickinson, ponto central e 

fronteiriço, ao mesmo tempo, de sua estrangeirização (v. Cap. 2.3). 

Os pontos de contatos que ressaltam à primeira vista entre Emily Dickinson e a     

poesia japonesa (que é a que interessa aqui neste momento) são a leveza, rapidez e exa-

tidão de que fala Calvino, consubstanciadas na brevidade formal. Mais de um terço de 

seus poemas tem no máximo duas estrofes com oito versos curtos de oito ou seis sílabas 

cada um, contrastando com o vezo romântico de sua época de extravasar a inspiração 

em extensos e prolixos poemas: basta dizer que Poe considerava o seu “The Raven”, 

com dezoito estrofes de seis versos quilométricos e exatas 1.088 palavras, uma “peça 

curta”, ideal para ser apreciada numa “rápida leitura” (numa amostragem entre cinqüen-

ta poemas curtos de Emily Dickinson, comprovei uma média de vinte e duas palavras 

por poema; no conjunto de sua obra, esse número não chega a sessenta). A forma poéti-

ca mais comum no Japão durante séculos foi a tanka, duas estrofes de três e dois versos 

com um total de trinta e um sons (equivalentes, em termos de versificação, à nossa síla-

ba métrica). O hokku, um simples terceto de dezessete sons, que antes compunha a pri-

meira estrofe da tanka, foi elevado à condição de forma poética fixa por Bash�, que 

viveu no Séc. XVII e ainda hoje é considerado o maior poeta japonês. É digno de nota 

que a tendência em direção à abreviação – haicaização –, ocorrida através dos séculos 

com a poesia japonesa, também se verificou com Emily Dickinson, que no decorrer de 

sua vida foi aos poucos encurtando os poemas, até praticamente se fixar nos textos cur-

tos de oito versos que iriam caracterizar o seu estilo.  

Mas essa aproximação de ordem genérica não justificaria, por si só, esta análise 

comparativa. Há detalhes bem mais significativos, como por exemplo a não-intitulação 

dos poemas, modo sutil de realçar a sua transitividade (outra das características identifi-

                                                
61 A luz tem certa obliqüidade / Nas tardes hibernais / Que oprime tanto quanto o peso / Dos sons de cate-
drais - 
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cadas com o conceito de leveza), e a predisposição a não considerá-los uma obra acaba-

da, mas um texto provisório: para Bash� e seus contemporâneos, o haicai estava sempre 

sujeito a emendas e alterações, por parte até de outros poetas, enquanto que, no caso de 

Emily Dickinson, os poemas ganhavam novos contornos sempre que ela os copiava em 

seus cadernos ou os enviava a amigos. Ela “escolheu não escolher” entre possíveis ver-

sões, como sugere Cameron (1992).62 Por outro lado, a ausência de rimas no haicai po-

deria ser equiparada ao desprezo de Emily Dickinson pela rima perfeita: nunca até então 

nenhum poeta de língua inglesa havia ousado desafiar, como ela o fez, os padrões esta-

belecidos para o uso da rima, a ponto de quebrar a tirania desse recurso poético e con-

tribuir para o seu desprestígio entre os poetas modernos. Todos esses pontos já foram 

discutidos no Cap. 1.3 e são algumas das nuanças formais da estrangeirização biografe-

mática dickinsoniana – que nos surpreende encontrar, em épocas e plagas tão remotas, 

adstritas a um fazer poético tão especial e tão diverso. 

A poesia japonesa, e em especial o haicai, busca a expressão de uma percepção 

momentânea, baseada na observação da natureza, e não a obtenção de um efeito calcu-

lado. De acordo com Blyth (1941:71), “é possível distinguir quatro tipos de expressão 

poética: (a) o objeto tratado objetivamente; (b) o objeto tratado subjetivamente; (c) o 

sujeito tratado objetivamente; e (d) o sujeito tratado subjetivamente” (o sujeito, no caso 

é o poeta, e o objeto, o poema). As opções (a) e (c) são próprias da atitude zen e, por 

extensão, da poética japonesa, afirma o autor. Isto implica na consciente busca da su-

pressão de sentimentos e emoções, do afastamento do poeta (do haicaísta) em relação ao 

objeto de seu discurso, sem elaborações ou comentários. O objetivo do haicaísta não é 

escrever “belos versos”, inserir purple patches e floreios em seu discurso, voltado para a 

observação das coisas simples e dos eventos triviais – e eis aqui algumas outras aproxi-

mações entre o haicai e a poética dickinsoniana.  

A natureza está no centro das atenções dessa poesia essencialmente mística mas 

objetiva. Os animais de toda espécie, e entre eles os insetos, as plantas, as flores e até as 

pedras compõem o universo poético do haicai. Há poemas e mais poemas sobre uma 

                                                
62 Além das variações textuais de um mesmo poema, a autora examina a questão da “proximidade” ou 
reiteração intertextual de um poema em relação a outro: ”We find ourselves asking”, diz ela, “whether the 
variants to poems and the poems which work like variants of each other suggest that something is being 
chosen or that choice is being declined” (1992:160). 
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simples folha morta, sobre baratas e moscas, sobre o nascer e o pôr-do-sol. Há sempre 

uma palavra ou expressão, o kigo, que faz referência, direta ou indireta, a um fenômeno 

natural ou a uma das estações do ano, para acentuar o aqui-e-agora do poema e reforçar 

a idéia de um mundo natural em perpétua mutação. A natureza exerce grande fascínio 

também sobre Emily Dickinson, e é com certeza um dos temas mais recorrentes em sua 

obra. Mais de um terço de seus poemas abordam diretamente a natureza e suas manifes-

tações. Ela ama os animais, especialmente as pequenas criaturas, as abelhas, borboletas, 

aranhas, grilos e outros insetos, além dos pássaros de todo tipo, e até os morcegos têm 

lugar em sua poesia. Sem ter tido, ao que parece, qualquer contato com a poesia de     

Emily Dickinson, Suzuki (1959:231) se pergunta, voltando o olhar para esses e outros 

animais “rejeitados”: “Será que a mente ocidental foi algum dia tocada poeticamente 

por criaturas tão insignificantes?”63 Pois essa aproximação com os seres mais humildes 

é um dos temas mais freqüentes em Emily Dickinson, uma nuança a mais em sua es-

trangeirização biografemática: sem falar novamente em abelhas e borboletas, que po-   

voam seus poemas, ela também é tocada, por exemplo, por criaturas como uma lagarta: 

How soft a Caterpillar steps - [Como a Lagarta anda com graça -] (J1448 F1523); um 

rato: Papa above! Regard a Mouse / O’erpowered by the Cat! [Papai do Céu! Olha o 

Ratinho / Que subjugado pelo Gato!] (J61 F151); uma rã: The long sigh of the Frog / 

Upon a Summer’s Day [A Rã suspira fundo / Num dia de Verão] (J1359 F 1394); e até 

pelas coisas inanimadas, como a relva: The Grass so little has to do - / A Sphere of sim-   

ple Green - [A relva faz tão poucas coisas / Um Mundo só de Verde -] (J333 F379) e as 

pedras: How happy is the little Stone / That rambles in the Road alone [Como é feliz 

uma Pedrinha / Que rola só pela Estrada] (J1510 F 1570), sem falar das plantas e das 

folhas. Acredito que esses poucos exemplos são suficientes para evidenciar que a atitu-

de “não-ocidentalista” de Emily Dickinson é um forte ponto de contato entre sua poesia 

e a poética do haicai. Restaria acrescentar o seu profundo interesse pela força destrutiva 

dos fenômenos naturais, presença constante em suas imagens e metáforas, como o ven-

to, a neve, a chuva, o fogo, as tempestades e as erupções vulcânicas, as enchentes e as 

                                                
63 Ao apontar “a mais notável característica” da cultura de seu país, o autor ressalta o mesmo tipo de amor 
pela natureza que Emily Dickinson nutria: “Perhaps one most egregiously Japanese characteristic is to 
take notice of the small things of nature and tenderly take care of them. Instead of talking about great 
ideals or highly abstract thoughts, they cultivate chrysanthemums or morning-glories, and when the sea-
son comes they delight to see them bloom beautifully as they planned” (1959:233). 
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secas. Todas as quatro estações estão presentes em seus poemas, e ela as usa como um 

haicaísta japonês usa o kigo. But nature is a stranger yet, ela diz, 

Nature is what we know - 
Yet have no Art to say - 
So impotent our Wisdom is 
To her Simplicity. 

(J668 F721)64 

No entender de Pickard (1967:57), para quem ela “mesclou um genuíno entusias-

mo pela beleza aparente da natureza com a consciência de seu mistério e estranhamen-

to”, sua visão excedia a dos românticos e cientistas da época, “cuja pretensa intimidade 

com a natureza traía uma falta de percepção”. Aiken (1963:13) observa com proprieda-

de: “Seus poemas sobre a natureza mostram, quase sempre de modo ágil e breve, uma 

peculiar exatidão. [. . .] Sua autêntica reverência, a reverência que fez dela uma poeta 

mística do melhor quilate, era reservada à natureza.”. 

A reverência às coisas místicas é outro ponto de aproximação entre a lírica japo-

nesa, toda ela impregnada da filosofia zen, e a poesia de Emily Dickinson. As mesmas 

palavras de Paz (1990:174), referindo-se à beatitude alcançada por Bash�, “esse senti-

mento de universal simpatia com tudo o que existe, essa fraternidade na impermanência 

com homens, animais e plantas, que é o melhor que nos foi legado pelo budismo”,65 

podem ser aplicadas a Emily Dickinson, que almeja uma comunhão cósmica entre os 

seres humanos e todos os outros seres e coisas do universo, chegando a preocupar-se 

com a salvação (no sentido religioso) daquele ratinho apanhado por um gato. É possível 

também assinalar certas semelhanças de uso da linguagem entre Emily Dickinson e o 

haicai, apesar do abismo que separa o japonês e as línguas ocidentais. O discurso insti-

gante de Emily Dickinson “desafiou e rompeu as convenções de sua época” de acordo 

                                                
64 A Natureza é o que sabemos - / Mas a Arte não diria - / Tão cega é para o que é simples / Nossa Sabedoria. 
65 Paz diz que “há um momento japonês” na poesia de António Machado, entre outros poetas de fala hispânica, 
mas critica sua tendência à explicação e à reiteração, que elimina a sugestão, “essa parte não expressa do poe-
ma [. . .] na qual está realmente a poesia” [grifo do autor] (1990:173). Essa observação reforça a aproximação 
entre Emily Dickinson e a estética japonesa: explicar e reiterar são recursos de que ela não se vale em seus 
poemas. Outra característica própria do haicai apontada por Paz é a “relação pungente, dolorosa, entre a exis-
tência humana e o destino dos animais e plantas”, que Paz aponta em Kobayashi Issa, outro grande haicaísta: 
“Para o mosquito / Também a noite é longa / E solitária”. Essa “fraternidade cósmica na dor” (1990:176) está 
também presente em Emily Dickinson: Auto da Fe - and Judgment - / Are nothing to the Bee - / His separation 
from His Rose - / To Him - sums Misery - [O Auto da Fé e o Dia do Juízo / Nada são para a abelha - / É a sepa-
ração da sua rosa / Que na miséria a deixa -] (J620  F686). 
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com Byron (2000:71), para quem os seus poemas, cuja cadência “não tem a menor se-

melhança com os sons fluidos e melífluos com os quais os seus leitores estavam mais 

familiarizados, são notavelmente diferentes” [da poesia tradicional do Séc. XIX]. A 

linguagem de Emily Dickinson é ainda hoje, na verdade, uma nova experiência para 

qualquer leitor e está próxima do uso lingüístico observado no haicai (a julgar pelas 

traduções de que tenho conhecimento, dada a minha ignorância do idioma japonês), 

explicando-se assim, pelo menos em parte, essa impressão de algo estranho aos padrões 

da lógica de herança helênica. Byron viu nela quatro características principais, todas 

encontráveis na poética japonesa tradicional: alta compactação da linguagem, contex-

tualização inusitada, aproximação com a língua falada e uso de imagens concretas e 

visuais. Esta última, que permite a expressão de idéias abstratas através de imagens 

“concretas”, perceptíveis de imediato, indica, na visão de Byron, um alto grau de quali-

dade na poesia lírica. É esta última característica, mais que todas as outras, que dá maior 

nitidez à aproximação entre o haicai milenar e os poemas de Emily Dickinson e entre 

estes e – entrando agora neste “túnel do tempo” em direção ao futuro – as produções de 

Ezra Pound e outros poetas que se diziam “imagistas”. 

O imagismo foi um movimento iniciado por poetas norte-americanos e ingleses, 

liderados por Ezra Pound, nas primeiras décadas do Séc. XX. Pound, que se propunha, 

com seu instigante preceito Make it new!, dar um novo impulso à poesia, havia mergu-

lhado no estudo da poética oriental e se empenhou na tradução e divulgação de poetas 

chineses e japoneses, pondo em voga, entre os adeptos do modernismo que então surgia 

na Europa, certas técnicas poéticas “orientalistas” baseadas na valorização dos aspectos 

visuais do texto poético. O poema imagista é caracterizado por uma linguagem concreta 

e exata, despida de generalizações ou digressões, que visa reproduzir a imagem percep-

tiva ou visual de uma cena ou de um objeto. Azerêdo (2000:25) sustenta, citando Pound, 

que “na poética imagística, a imagem não é considerada apenas uma parte do poema, 

mas constitui o próprio poema”. A questão da forma, que no haicai, por se tratar de um 

poema com medidas fixas, é inflexível, não é determinante no imagismo, em vista do 

predomínio do verso livre. Mas o haicai era, para os imagistas, o modelo ideal de perfei-

ção e pureza de linguagem. O mais conhecido poema imagístico de Pound, e talvez de 

todo o movimento, “In a Station of the Metro”, é considerado um moderno haicai, por 
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sua estrutura rítmica e métrica, pela referência dêitica ao aqui-e-agora, pela representa-

ção de elementos da natureza e sobretudo pela concretude de sua linguagem, que tenta 

capturar a imagem fugidia de um instante irrepetível: 

The apparition of these faces in the crowd: 
Petals on a wet, black bough.66 

Esses poemas curtos, no entanto, não são peças obrigatórias na obra dos imagistas, 

que se valiam com freqüência de longas descrições e intertextualizações e da superposi-

ção de imagens e metáforas, com a introdução esporádica de “momentos haicaísticos” 

em seus poemas. A influência do haicai, em termos de inovação conceitual, foi crucial 

para Pound e os imagistas (como o foi, posteriormente, para os poetas da geração beat, 

atraídos pelos preceitos filosóficos do zen-budismo, que se prenderam (se perderam) em 

certos aspectos puramente convencionais do haicai), mas não seria de esperar que sua 

rigidez formal servisse aos propósitos da moderna poesia ocidental, cujas preocupações 

estéticas iam muito além da contemplação e do ascetismo ainda hoje intrinsecamente 

inerentes a esse gênero poético oriental. Comentando um poema de William Carlos Wil-

liams que é outra das mais famosas obras do imagismo, Yasuda (2000) toca num ponto 

crítico ao comparar a concisão apropriadamente imagística do haicai e a tendência à 

verbalização e à racionalização de nossos poetas: 

so much depends 
upon 
 

a red wheel 
barrow 
 

glazed with rain 
water 
 

beside the white 
chickens 67 

Este poema, um pouco mais longo que o de Pound, tem menos sabor de haicai, em 

vista da explícita asserção contida nos dois primeiros versos. “O prazer que um haicai 

proporciona é intuitivo e imediato, e não se apóia no raciocínio lógico”, diz Yasuda 

                                                
66 Recorro à tradução de Augusto de Campos (“Numa Estação de Metrô”) usada por Azerêdo: A visão 
dessas faces dentre a turba: / Pétalas num ramo úmido, escuro. 
67 Reproduzo a tradução de Paulo Vizioli (1983:117): e tanto depende / daquele // carrinho de mão / ver-
melho // na chuva luzindo / lustroso // junto dos frangos / brancos. 
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(2000:6-7). É claro que, sob o ângulo filosófico-racional, a poesia de Emily Dickinson – 

para usar a analogia traçada por Miner – também se prestaria, não sei se bem ou mal, à 

comparação com a de William Carlos Williams ou, em última análise, com a de qual-

quer outro poeta não-oriental, face à aristotelização generalizada do pensamento ociden-

tal. A imagem poética, num haicai como num poema imagista, deve ser expressa através 

da apresentação dos objetos concretos que a compõem. É evidente, porém, que essa 

apresentação passa pela percepção que o poeta tem do mundo, como se depreende das 

relações de equivalências paradigmáticas entre rostos e pétalas no poema de Pound.  

Para melhor situar esta comparação entre a poesia de Emily Dickinson e a dos   

poetas anglo-americanos que “descobriram” e imitaram a poética oriental, chamo aten-

ção para um de seus poemas de cunho imagístico: 

A route of evanescence 
With a revolving wheel - 
A resonance of emerald - 
A rush of cochineal - 
And every blossom on the bush 
Adjusts its tumbled head - 
The mail from Tunis, probably, 
An easy morning’s ride -  

(J1463 1489)68 

Anderson (1960:114) detecta de imediato que o poema “se aproxima de um haicai 

japonês [. . .] ao reduzir um fenômeno natural a uma imagem mental”. E se pergunta de 

que outra forma seria possível a um artista representar, através da linguagem, um beija-    

-flor, “exemplo extremo, na natureza, de uma forma indefinível”. Falando sobre a força 

sinestésica desses versos, Anderson observa: “O efeito visual é uma inversão do efeito 

fotográfico de múltiplas e rápidas exposições de um objeto em movimento sobre uma 

chapa. Os versos iniciais registram não a aparição simultânea, mas o simultâneo esvae-

cer do pássaro a cada momento”.69 

                                                
68 Uma rota de evanescência / Em inquieta propulsão - / A ressonância da esmeralda - / A explosão do 
carmim - / E cada flor pelo caminho / Ergue-se em sua direção - / Novas que vêm talvez de Túnis / Voan-
do à toa assim - 
69 Na verdade, os comentários de Anderson (“approaches a Japanese haiku [. . .] in its reduction of a natural 
phenomenon to a mental image”; “extreme example of elusive form in nature”) referem-se especificamente 
aos primeiros quatro versos do poema: ele comentava o uso da palavra “evanescence” [evanescência]. Fa-
lando sobre o efeito de sinestesia desses versos, Anderson observa: “The visual effect is the converse of the 
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Estudando a presença de elementos visuais na poesia de Dickinson, afirma Farr, 

depois de observar que neste poema every word [is] a picture: 

“Dickinson deixa bem clara sua imaginação visual em centenas de poemas. 

Muitos deles a fazem parecer uma pintora, estudando primeiro o que ela vê e 

então executando o cenário [. . .] Embora fixe o olhar, como o faria um pintor, 

num quadro estático [. . .], ela prefere descrever a natureza em movimento ou 

mudança. Quando fala do nascer do sol [. . .], ela costuma mostrar como o e-

vento progride: I’ll tell you how the Sun rose - / A Ribbon at a time” [O sol nas-

ceu como lhe digo - / Uma réstia por vez -] (J318 F204). (1999:68) 

“O impacto das imagens visuais de alguns dos melhores poemas de Emily Dickin-

son tem relação com o impacto das imagens visuais de alguns de nossos modernos ex-

perimentos no campo da cinemática”, diz também Lucas (1969:123) ao comentar este 

poema.70 Esse “claro enigma”, essa incompletude intrínseca de um discurso poético 

constituído de elementos referenciais, supostamente concretos e visualizáveis, é uma 

das características essenciais do haicai, da poesia de Emily Dickinson e, por extensão, 

do imagismo, os quais, apesar de visarem a exposição mais objetiva possível de uma 

cena, não prescindem da participação do leitor para sua apreensão. Bem que o poeta, 

quem diz é a própria Emily Dickinson, Distills amazing sense / From ordinary Mean-

ings [Extrai o inesperado / Das palavras vazias de sentido] (J448 F446) – mas esse 

mesmo sentido tem de ser recuperado (recriado) pelo leitor.  

Mas eis que comprometo a brevidade, que é (ou deveria ser) uma exigência das 

dissertações de mestrado. Pois só para concluir, eis outro exemplo da força imagística 

de Emily Dickinson: um pequenino poema que qualquer imagista, de Pound aos poun-

dianos e aos neopoundianos, gostaria de ter feito: 

An Everywhere of Silver 
With Ropes of Sand 

                                                                                                                                          
photographic one of multiple rapid exposures of a moving object on a single plate. Her first line records not 
the simultaneous presence but the simultaneous vanishing of the bird at every point”. (1960:114). 
70 As asserções da autora parecem ser, na verdade, uma apropriação quase literal dos comentários de 
Anderson sobre o mesmo poema (v. nota anterior): “It has been noted that”, diz ela, modalizando casual-
mente o seu discurso, “the total effect of the visual images in this poem is actually related to the photo-
graphic process in general. Actually Dickinson’s inspired use of visual images represents an inversion of 
the photographic process: instead of the simultaneous exposure of a moving object, she details the simul-
taneous vanishing of the object at every point” (1969:123).  
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To keep it from effacing 
The Track called Land. 

(J884 F931)71 

Este poema contém uma imagem visual quase impensável, não só em termos de 

poesia, mas como realidade observável, para a época em que viveu Emily Dickinson. 

Este poema é um não-poema, no sentido estrito de um texto escritural: é só imagem 

visual: as palavras, em estado bruto, situam-se num único espaço de memória, num só 

campo de visão: o poema diz, mas não revela o que diz e sim o que mostra: é só ima-

gem. Uma imagem sui generis, esse poema: uma imagem do oceano e dos mares em 

volta da terra, que parece ter sido captada não de terra nem de um navio (ou de um ba-

lão), mas de algum lugar do espaço sideral, a bordo de uma nave espacial. Estranho, 

extremo exemplo de estrangeirização. En art, il s’agit d’être intéressant. 

Valho-me de Borges (2000:105), cultor de haicais nas horas vagas, para justifi-      

car, se não a ligeireza destas investigações comparatísticas, pelo menos a lógica atem-    

poral que me levou à temerária inclusão de Emily Dickinson nesses entremundos hai-      

caísticos e poundianos, por conta de um aspecto tão sutil de sua estrangeirização biogra-

femática – a aproximação da poética da brevidade e da imagística dickinsoniana com 

outras percepções estéticas distantes no tempo e no espaço: “Somos mortais porque vi-

vemos no passado e no futuro – porque lembramos um tempo em que não existíamos e 

antevemos um tempo em que estaremos mortos”.  

 

 

 

 

 

                                                
71 Um não-acabar de prata / Que a fita de areia amarra / Para evitar que destrua / A trilha feita de terra. O 
uso de everywhere como substantivo é uma típica inovação dickinsoniana. O poema é, na verdade, um 
riddle, e neste caso eu poderia ter feito uma tradução em “prosa vil”, mas restaria o problema: como tra-
duzir esse everywhere – um “todo-lugar”? 
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poeta de Amherst, que viveu e morreu em sua cidadezinha natal, que nunca viu o 

mar nem um vulcão, mas “tinha um vulcão em casa” e “sabia o que era uma on-

da”,72 volta-se com freqüência, em sua poesia, para lugares distantes, reais ou irreais – 

rios, montanhas, ilhas, desertos, mares, povoações e países – recorridos por sua inspiração 

e habitados por seus devaneios: lugares que não existem, a rigor, como referentes extra-     

-lingüísticos concretos, mas que, como os espaços proustianos percorridos por Perrone-      

-Moisés (2000:71), “ganham existência graças a um forte investimento de afetos e alu-

sões culturais”.73 Ararat, Canaã, Etiópia, Himalaia, Índia, Líbia, Ofir, Pompéia, Saara, 

Tenerife, Trípoli, Túnis, Zanzibar: seria longa e cansativa a enumeração, e as citações, 

se eu as fizesse todas, extravasariam esta página e muitas outras. Vou-me limitar aqui a 

uma rápida excursão por alguns países da América Latina, inclusive o Brasil, que ela 

menciona em quatro de seus poemas (v. Cap. 1.1). 

A noção barthesiana de biografema seria suficiente para dar conta do que pretendo 

discutir neste ensaio de interpretação de alguns aspectos da “estrangeirização geográfi-

                                                
72 O poema J1705 F1691, Volcanoes be in Sicily/ And South America / I judge from my Geography - / Vol-
canos nearer here / A Lava step at any time / Am I inclined to climb - / A Crater I may contemplate / Vesu-
vius at Home. [Vulcões existem na Sicília / E América do Sul / Assim me diz a Geografia - / Tão perto esses 
vulcões / Um chão de Lava a qualquer hora / Que eu cogito subir - / Posso enxergar uma Cratera / O Vesú-
vio no Lar.], é visto pela crítica feminista atual como uma denúncia da desintegração das relações entre 
Emily Dickinson e seu pai, que teria representado para ela uma constante ameaça de agressão, por seu tem-
peramento extremamente agressivo. Não me arrisco a mergulhar tão fundo em especulações e suposições (já 
houve quem dissesse que a reclusão de Emily Dickinson teria sido provocada pelo trauma de abusos sexuais 
paternos). Vejo neste poema, como de resto em toda a sua obra, a simples manifestação biografemática da 
estrangeirização de um eu poético que – referindo-se, ou não, a problemas de discussão doméstica, que tanto 
poderiam se dar, se fosse o caso, entre ela e o pai como entre ela e seus irmãos ou sua mãe – acha um lugar 
“lá fora” para se refugiar. O poema J1052 F800, I never saw a Moor - / I never saw the Sea - / Yet know I 
how the Heather looks / And what a Billow be. // I never spoke with God / Nor visited in Heaven - / Yet cer-
tain am I of the spot / As if the Checks were given - [Eu nunca vi um Mangue - / Eu nunca vi o Mar - / Mas 
conheço um Arbusto e sei a forma / Que a Onda há de tomar. / No Céu eu nunca estive - / Com Deus nunca 
falei - / Mas qual se à mão eu já tivesse a Chave / Onde Ele mora eu sei -], expressa também, e de forma 
menos sutil, o desejo de refúgio fora de casa, num lugar idealizado (neste caso o Paraíso). 
73 “O modo de entrar nesses lugares, para o leitor, só pode ser o da participação nos sonhos dos outros, que é 
um dos efeitos da arte”, aduz a autora, citando Georges Poulet, cuja afirmação de que “não há nada de me-
nos objetivo que os verdadeiros lugares proustianos” aplica-se ipsis litteris aos “lugares dickinsonianos”. 
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ca” de Emily Dickinson. Os traços biografemáticos denotativos de uma voz estrangeira 

em seu discurso, tema central desta dissertação, estão presentes nos poemas que se rela-

cionam com o mundo próximo e distante de sua “geografia imaginária”. No caso da 

América do Sul e do Brasil, as relações históricas entre o poder e a riqueza, a miséria e a 

submissão, os anseios e as conquistas, vistas através do véu dos mitos e das lendas e 

perpassadas por uma voz cheia de íntimas convicções e profundas incertezas, estão pre-

sentes, de forma aberta ou velada, no texto poético dickinsoniano. Abordar o discurso 

de uma poeta norte-americana do Séc. XIX sobre a América hispânica e portuguesa, no 

entanto, me induz a uma análise baseada também em outros critérios atuais da crítica 

literária, trazendo à baila a questão do discurso colonial e a proposta de leitura “em con-

traponto” (contrapuntal reading) de Edward Said, para citar apenas um dos autores 

mais destacados da crítica pós-colonialista. Esta leitura biografemática, por sinal, tem 

algo a ver com a leitura em contraponto: ambas se situam na “terceira margem” da visão 

crítica tradicional, apesar de inseridas num contexto histórico-geográfico bem defini-

do.74 Afinal, como diz Said (1994:7), “nenhum de nós está inteiramente livre da luta em 

torno da geografia; essa luta é complexa e interessante porque não envolve apenas sol-

dados e canhões, mas também idéias, formas, imagens e imaginários”. 

O imaginário medieval europeu sobre a América como um todo foi, por razões 

que não me cabe discutir aqui, circunscrito às regiões de domínio ibérico, com a exclu-

são dos territórios de origem anglo-saxã que vieram a constituir os Estados Unidos, cu-

jos ocupantes desconheceram o fenômeno da “crioulização” e não perderam, de acordo 

com Moog (1985:89), a primitiva identificação com suas raízes européias: os puritanos 

do Mayflower “não vieram para o Novo Mundo [. . .] em busca de ouro e de prata e de 

riqueza fácil”, mas buscavam, principalmente, “ajudarem-se uns aos outros e celebrar o 

ritual do seu culto, à sua maneira”, ou seja: “eram colonizadores, não conquistadores” 

[daí que lhes seria natural a auto-exclusão das visões medievalistas ligadas à ‘utopia 

americana’], ao contrário dos portugueses que os antecederam em mais de um século, os 

                                                
74 Edward Said assim define a idéia de leitura “em contraponto” “As we look back at the cultural archive, 
we begin to reread it not univocally but contrapuntally, with a simultaneous awareness both of the metro-
politan history that is narrated and of those other histories against which (and together with which) the 
dominating discourse acts” (1994:51); “To rejoin experience and culture is of course to read texts from 
the metropolitan center and from the peripheries contrapuntally, according neither the privilege of ‘objec-
tivity’ to ‘our side’ nor the encumbrance of ‘subjectivity’ to ‘theirs’” (1994:259).  
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quais “deixavam atrás a pátria, os amigos, a família, as ocupações normais, na esperan-

ça do Eldorado”. Essa diferença de sentido e de visão da formação cultural dos Estados 

Unidos é que lhes teria permitido manter um “olhar europeu” sobre os outros países, 

justificando sua posterior ascensão à condição de potência neocolonialista. Foram os 

conquistadores ibéricos que intentaram, em vão, a concretização da “utopia americana”, 

em seu afã de encontrar as míticas riquezas do Eldorado, a fonte da eterna juventude, o 

reino das Amazonas e outros dos fantásticos locais que compunham esse imaginário. E 

foi esse imaginário que, segundo Jaramillo (1997:689), empujó la conquista, e no qual 

se mesclaram e se nutriram “a fabulação, a poesia, a hiperbolização, o misticismo, a 

beleza, o que se oculta e se esconde, a intuição, a aventura, o acaso, o sonho, o surrea-

lismo, o irreal, a alucinação, a desproporção, a magia, o mito”. Esses fenômenos têm um 

“vínculo profundo [. . .] com os povos da América Latina”, diz o autor: o Novo Mundo 

“é ‘o novo’, não porque não existira antes, mas porque assim o experimentam ‘os ou-

tros’”; e Emily Dickinson está entre esses “outros” que experimentaram, isto é, que re-

criaram o Novo Mundo, e mais especificamente a América do Sul e o Brasil, em sua 

obra poética. Os poemas de Emily Dickinson de que trata este capítulo estão impregna-

dos dessas imagens de um mundo mágico perdido entre as sombrias florestas tropicais, 

virgens da luz do dia e dos machados. Que não se pense, no entanto, que por detrás des-

sas “visões do Paraíso” não havia nada mais que míticos devaneios ou poéticas sedu-

ções: havia, sim, todo um discurso ideológico e mercantilista inaugurado pelos primei-

ros viajantes e cronistas e mantido a ferro e fogo no arsenal da Conquista. Esses mitos e 

lendas faziam parte de todo um projeto publicitário que visava atrair, instigando a cobi-

ça e o espírito de aventura, o maior número possível de povoadores para as colônias 

européias. No discurso do poder e da ideologia (do poder), o Novo Mundo não era o 

que era, era o que se queria que fosse. 

Nos entremundos do estereótipo e da utopia: é neste ponto que se situam os poe-

mas em que Emily Dickinson imagina os países do Hemisfério Sul, essas inóspitas regi-

ões em que a espada de Cortez dizimou as indefesas criaturas de uma estranha civiliza-

ção para impor os valores de outra civilização estranha às suas próprias concepções de 

cidadã das ex-colônias britânicas que, já no Séc. XIX, e ainda em pleno processo de 

expansão territorial, empenhavam-se na concretização de seu alegado “destino manifes-
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to”, com a noção arbitrária de “fronteira móvel” que justificou a ocupação do México e 

adjacências. Mas não se pode afirmar que Emily Dickinson tivesse consciência dessas 

relações de dominação em que seu país aos poucos se inseria, nem que tivesse cultivado 

esse obstinado sentimento de nacionalismo que esteve por trás da expansão imperialista 

mundo afora. Alguns críticos chegam a imputar-lhe certo alheamento, tanto na vida pes-

soal quanto na obra poética, em relação às grandes questões históricas de seu tempo, 

como a guerra civil que dividiu o seu país e que dela não teria merecido, ao que se sabe, 

um poema sequer. My wars are laid away in Books [Minhas guerras perderam-se nos 

Livros] (J1549 F1579), diz ela.75 Poder-se-ia dizer que ela não “jogava o jogo” do poder 

e da riqueza; nesse sentido, era também uma estrangeira na sociedade em que vivia. Os 

fragmentos biografemáticos de sua voz estrangeirizada, marcados por preocupações de 

ordem existencial e circunscritos às fronteiras dos espaços mais escuros e menos acessí-

veis de uma mente inquieta, têm origem nessa fuga que é a expressão invisível (escreví-

vel) de sua personalidade poética. Ela viveu e escreveu, como já foi dito, à margem dos 

círculos literários de sua época, reclusa em sua própria casa, em Amherst, pequena ci-

dade de Massachusetts, na região conservadora e provinciana da Nova Inglaterra. Não 

chegou a publicar em vida, por não se submeter aos padrões de discrição e singeleza que 

se esperava então de uma escritora ou “poetisa”. Foi uma voz estranha e singular em 

meio às vozes poéticas de seu tempo, ainda apegadas à tradição romântica e, no caso 

das “poetisas” de salão, ao sentimentalismo e à pieguice À puritana austeridade do seu 

quarto de solteira, onde a vida fluía sem sobressaltos ou transtornos, contrapõe-se a fre-

nética peregrinação dessa estrangeira acidental e “turista” incansável pelas mais remotas 

regiões do mundo, valendo-se da fantasia e das leituras para fugir do exílio doméstico: 

                                                
75 Baseados no fato de que cerca de metade da obra poética de Emily Dickinson foi produzida nos anos da 
guerra (1861-1865), alguns autores têm sustentado que as referências a sentimentos de dor, perda, priva-
ção, ausência, luto e tristeza, além do uso de imagens “marciais” e elegíacas, têm ligação direta com esse 
período. Essa argumentação não me parece convincente: as referências à guerra (não à Guerra Civil da 
época) são genéricas, e esses sentimentos podem ser mais bem explicados pela teoria biografemática da 
estrangeirização defendida neste trabalho. “[Emily] Dickinson”, diz Wolosky (1984:22), “is without 
doubt the most private of poets; and her metaphysical crisis certainly has its source in her personal sensi-
bility. But her indifference to all worldly affairs may not be as complete nor as straightforward as has 
been traditionally assumed”. Mas a exposição de Wolosky, fundamentada em meia dúzia de poemas, não 
chega a convencer. Sewall (1998:535) discorda firmemente dessa tentativa de inserir Emily Dickinson, 
como pessoa ou como poeta, nas discussões públicas de sua época: “She all but ignored the stirring events 
of the time and said nothing at all about the great national causes”. 
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There is no Frigate like a Book 
To take us Lands away 
Nor any coursers like a page 
Of prancing poetry.  

(J1263 F1286)76 

Alguns autores afirmam que, para Emily Dickinson, sua própria casa (de onde ela 

não saiu à porta durante vinte e cinco anos) não lhe parecia um lugar confortável: o que 

ela valorizava, literal e figurativamente, seria um vago estado de privação domiciliar, 

constitutiva de um outro self, cuja voz se manifestava nos poemas em que ela toma a 

casa ou certos conceitos ligados à moradia como idéia central. Essa noção poderia ser 

mais bem explicada – e até completamente absorvida – pela idéia da estrangeirização, 

cuja abrangência é bem maior. Ou seja: esse estado de privação pode ser visto, ao lado 

dos aspectos já discutidos no Cap. 1.3, como mais uma manifestação biografemática da 

estrangeirização. A casa, para Emily Dickinson, um casarão que foi seu mundo – o 

mundo de suas solidões – do berço ao dia em que morreu, é geralmente vista como que 

pelos olhos de uma criança receosa de algo detrás da porta. É um espaço ocupado por 

porões e sótãos, quartos fechados e cantos escuros, um lugar mais incômodo do que a 

cova – esta sim – Rafter of Satin and Roof of Stone [Caibro de Cetim e Teto de Pedra] 

(J216 F124) – a Casa Definitiva. 

Mas a minha atenção se volta, neste momento, para alguns dos poemas em que a 

autora deixa o espaço doméstico para ver o mundo “lá fora”, num processo criativo em 

que o concreto e o abstrato se misturam em roteiros e mapas improváveis de uma Amé-

rica do Sul e de um Brasil que parecem situados num borgesiano orbis tertius. A sua 

terra natal, constata-se sem surpresa, não está incluída nesse mundo. Mesmo que Emily 

Dickinson sujeite-se New-Englandly ao insuportável inverno da região, sua poesia faz-  

-se estrangeira no ato da criação: não é ela, é Emily D. quem fala na escrita. The Am-  

herst heart is plain and whole and permanent and warm – esta é a cidade em que vive 

Emily Elizabeth Dickinson, referida com meiguice em uma de suas cartas; a Amherst 

visitada pela voz biografemática da estrangeirização é vista, nos dois únicos poemas em 

que é citada, apenas como um ponto de referência em relação a outros longínquos luga-

                                                
76 Não há fragata como um livro / Para vermos o mundo / Nem bom corcel como uma página / De intré-
pida poesia. 
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res: num deles a poeta se propõe a ofertar a seus amigos todas as flores que brotam des-

de lá até a Cachemira: From Amherst to Cashmere (J179 F176) e noutro se pergunta se 

há quem saiba, no Paraíso, onde fica a sua pequena cidade: Do they know that this is 

Amherst? (J215 F241). Seu país é lembrado uma única vez, num poema de cunho pa-    

triótico, estranho à temática habitual: 

My country need not change her gown, 
Her triple suit as sweet 
As when ’twas cut at Lexington, 
And first pronounced “a fit.” 

Great Britain disapproves “the stars”; 
Disparagement discreet, - 
There’s something in their attitude 
That taunts her bayonet. 

(J1511 F1540)77 

Este poema foi feito especialmente para um recital de caridade, de acordo com al-

guns biógrafos, e é, portanto, um desses versos de ocasião que destoam do conjunto da 

obra de Emily Dickinson: essa a explicação para o seu tom didático e ufanista. A noção 

de “pátria” em alguns outros poemas – como, por exemplo, neste: 

Between My Country - and the Others - 
There is a Sea - 
But Flowers - negotiate between us - 
As Ministry.  

(J905 F829)78 

não se refere, na verdade, a nenhum país: é apenas mais uma das idealizações dickinso-

nianas de um lugar out of this world, fora|do|mundo|real. 

Os traços biografemáticos da estrangeirização que se manifestam nesses poemas 

em torno de uma geografia imaginária dão lugar a aspectos formais em que se inter-

relacionam outros topoi: amor e fé, poder e sedução, as cores e as estações, além de 

imagens do “inacessível”, do “inatingível”, do “fora-de-alcance”, que vão de algum país 

idealizado: Conjecturing a Climate / Of unsuspended Suns - // The Shivering Fancy 

                                                
77 Minha pátria não vai mudar o traje, / A bela veste aberta / Que para ser reconhecida / Em Lexing-
ton foi feita. // A Grã-Bretanha ao ver suas estrelas / Afrontada se apresta - / Por sua causa ela dis-
pôs-se / A erguer a baioneta -  
78 Entre a minha Pátria - e as outras - / Existe um Mar - / Só Flores vão - como Ministros - / Negociar. 
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turns / To a fictitious Country [Conjecturando um clima / De sóis ininterruptos // Volve-   

-se a fantasia / A um país fictício] (J562 F551) a fantásticas visões de regiões ignotas e 

bravias nas quais The Mornings blossom into Noons - / And split their Pods of Flame 

[Enfloram-se as manhãs no meio-dia / E abrem botões de fogo] (J620 F686) e a um Pa-

raíso “não-celestial” de felicidade terrena: Heaven is what I cannot reach! / The Apple 

on the Tree - // The Color, on the Cruising Cloud - / The interdicted Land - [“O Céu é o 

que não posso ter - / A maçã lá no galho - // A cor das nuvens ao passar - / A terra proi-

bida -”] (J239 F310). Mas não só desses lugares é feita a geografia dickinsoniana: a ter-

ra e a água, as ilhas e os vulcões, a flora e a fauna, os astros e as estrelas e todas as for-

ças da natureza (v. Cap 2.2) participam de suas “viagens virtuais”. É nesse ponto que 

brotam as metaforizações de alguns dos mitos e utopias latino-americanas, quando ela 

fala, por exemplo, do Chimborazo, então considerado o ponto culminante das Américas, 

ao “medir” o seu amor: Love / Thou art high - // I cannot climb thee [Amor / Tão alto 

estás - // Não posso te alcançar] (J453 F452) e das minas de Potosi, como símbolo de 

riquezas inatingíveis: A mine there is no man would own [Eis uma mina que ninguém 

terá] (J1117 F1162).79 Trabalhando com outro ponto de vista em relação a presença da 

geografia na obra poética de Emily Dickinson, Savinel (1993:77) diz que seus poemas 

são marcados por “esses outros nomes de uma geografia de sonhos – com as narrativas 

da descoberta de tesouros fabulosos em lugares reais, mas longínquos, e os sonhos de 

descobertas prováveis, em lugares próximos, mas nem sempre reais”.  

A exploração desses tesouros fabulosos teve diversos ciclos: o ouro, a prata e o 

açúcar fundaram as economias coloniais, estruturadas em função das necessidades das 

metrópoles, e mantiveram aceso o fogo mítico (místico) que incendiou a imaginação de 

viajantes, visionários e aventureiros, tanto quanto de cronistas e poetas, para os quais o 

Novo Mundo era a concretização, segundo Holanda (1996:177), das “concepções bíbli-

                                                
79 É claro que se trata, aqui, de linguagem figurada, pois é difícil acreditar que Emily Dickinson estivesse 
a par do que significou Potosi em termos de exploração (espoliação) colonial. Eduardo Galeano é quem 
nos dá uma idéia do que foi essa utopia do poder e da conquista: “Em Potosi a prata levantou templos e 
palácios, mosteiros e cassinos, foi motivo de tragédia e de festa, derramou sangue e vinho, incendiou a 
cobiça e gerou desperdício e aventura”; “As vísceras da grande montanha alimentaram substancialmente 
o desenvolvimento da Europa” (1979:32). Depois de um saque que durou três séculos, “Aquela sociedade 
potosina, enferma de ostentação e desperdício, só deixou na Bolívia a vaga memória de seus esplendores, 
as ruínas de seus templos e palácios, e oito milhões de cadáveres de índios”; “A Bolívia, hoje um dos 
países mais pobres do mundo, poderia vangloriar-se – se isso não fosse pateticamente inútil – de ter ali-
mentado a riqueza dos países mais ricos” (1979:44). 
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cas e idealizações pagãs” do Jardim do Éden, miragem que os exploradores “costuma-

vam tingir da cor do sonho”. Essa cor é, diz o mesmo autor, “o verde imutável da folha-

gem que, impressionando fortemente o europeu na natureza dos trópicos, corresponde     

[. . .] a um traço obrigatório dessas paisagens irreais, já que traduz o sonho paradisíaco 

da eterna primavera” (1996:184), e é Emily Dickinson quem a situa em um excepcional 

momento de poética estrangeirização: 

A little Madness in the Spring 
Is wholesome even for the King, 
But God be with the Clown - 
Who ponders this tremendous scene - 
This whole Experiment of Green - 
As if it were his own! 

(J1333 F1356)80 

A América south of the border está impregnada dos prazeres sensuais de cores vi-

vas e sutis na poesia “mágico-realista” de Emily Dickinson: I could bring you Odors 

from St. Domingo - / Colors - from Vera Cruz - [Posso dar-te odores de São Domingo - / 

Cores - de Vera Cruz -] (J697 F726). Em um dos poemas em que nos fala do Brasil 

(mais adiante eu volto a este assunto), uma mariposa de viva cor vermelha atrai a sua 

atenção: A moth the hue of this / Haunts candles in Brazil [Mariposas desse matiz / 

Rondam as velas no Brasil] (J841 F944); mas a cor do sonho, para ela, é o verde das 

florestas tropicais, the mystic green, o verde místico de sua geografia edênica, aonde 

não chega o outono nem o inverno para deixar a Natureza nua e decaída, mas onde a 

primavera e o verão se sucedem eternamente: uma zona Whose Sun constructs perpetual 

Noon - / Whose perfect Seasons wait [Onde o sol é perpétuo ao meio-dia - / Onde as 

perfeitas estações esperam] (J1056 F1020). Essa mistura de clima e cor chega ao paro-

xismo nesse pequeno poema, o qual, apesar de não fazer menção direta a qualquer país, 

tem muito a ver com o Brasil, que era, na época, a única monarquia do Novo Mundo. 

Envolvida no turbilhão de sua fantasia primaveril e na carnavalização de seu discurso 

estrangeirizado, Emily Dickinson veste essa inesperada máscara de palhaço e, imagi-

nando um lugar apolipticamente tropical, resume numa só cor todas as cores – como a 

pequena Dorothy, que – levada por um ciclone e calçada em sapatos mágicos – chegou 

                                                
80 Na primavera um quê de insensatez / Até ao Rei faria bem, talvez, / Mas Deus ao Bobo dê razão - / Que 
acha que esse cenário excepcional - / Esse ensaio de verde universal - / É sua própria criação. 
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à maravilhosa Cidade das Esmeraldas do País de Oz, reino bizarro, irreal e fantástico 

onde tudo é verde.81 Nem Fernão Dias, que, na ânsia de enriquecer em busca de esme-

raldas, entrou pelo sertão para morrer, sete anos depois, de cansaço e de fome, sem ter 

achado uma única pedra preciosa, teria podido imaginar um lugar mais apropriado para 

os seus delírios que esse verde mundo verde visualizado por Emily Dickinson. Nomes 

de países e lugares remotos aparecem com freqüência em seus poemas como símbolos 

de tudo que ela mais aprecia e almeja possuir, espiritualmente falando. Fazem parte dos 

desvarios de um eu poético desterrado, estrangeirizado em seu próprio meio. Por força 

do contraste com a terra natal, fria e asséptica, ela valoriza essas mágicas terras tropicais 

onde o verão, a sua estação preferida, é virtualmente eterno. Essa “exilada do sol” chega 

a conjeturar: Did We abolish Frost / The Summer would not cease - [Se abolíssemos o 

Gelo / Seria sempre Verão] (J1014 F1024). Imaginar espaços e distâncias inatingíveis é 

uma forma de deixar lá fora os sentimentos de perda e privação, a sensação de ausência 

do eu em relação ao outro que era o mundo estranho e hostil a seu redor. Essa me parece 

a perspectiva adequada, no âmbito de uma leitura biografemática, para a interpretação 

de alguns poemas em que ela menciona o Brasil de modo explícito, embora ambíguo, 

como este de que já me servi na “viagem analítica” empreendida no Cap. 1.1: 

I asked no other thing - 
No other - was denied. 
I offered Being - for it - 
The mighty Merchant sneered - 

Brazil? He twirled a button 
Without a glance my way - 
 
 

                                                
81 O País de Oz foi criado por L. Frank Baum em 1900, alguns anos depois que Emily Dickinson morreu 
e antes da publicação póstuma de seus poemas, e não poderia, portanto, ter servido à imaginação do autor, 
mas bem que tem algo a ver com esse extraordinário Experiment of Green que põe em cena as utópicas 
regiões com que sonhavam Fernão Dias e os bandeirantes do Séc. XVII: “Dorothy and her friends were at 
first dazzled by the brilliancy of the wonderful City. The streets were lined with beautiful houses all built 
of green marble and studded everywhere with sparkling emeralds. [. . .] The window panes were of green 
glass; even the sky above the City had a green tint, and the rays of the sun were green.” (1995:72). Lido 
“em contraponto”, essa história infantil pode ser vista, em nossa opinião, como uma alegoria inserida no 
discurso colonial: as fantásticas terras situadas “para lá do Kansas” (somewhere over the rainbow, como 
diria mais tarde a canção interpretada por Judy Garland no cinema), apesar de revestidas da auréola mítica 
das colônias européias e das “possessões” norte-americanas, são regiões dominadas por um mistificador 
que se perpetua no poder graças à ingenuidade e subserviência do povo e por uma bruxa que mantém na 
escravidão os seus medrosos súditos. É Dorothy a representante do “mundo civilizado” que, enfrentando 
ameaças e perigos em sua jornada, conquista e “liberta” essas terras incultas, desmascarando, matando, 
subjugando ou substituindo os seus governantes. 
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“But Madam - is there nothing else 
That we can show today?” 

(J621 F687)82 

O Brasil, como um país de especiarias e tesouros inconcebíveis, como símbolo 

nec plus ultra de algo precioso para ela, é o objeto dessa estranha negociação. O Brasil 

bem que poderia ter sido – metaforicamente falando – esse distante e ansiado Paraíso 

pelo qual ela estaria pronta a oferecer a própria vida em troca. O Brasil é uma abstração, 

uma utopia que povoa o imaginário “latino”, um desses países que se fazem presentes 

na poesia dickinsoniana mais pela força de evocação poética de seus nomes que por 

razões de ordem prática. O Brasil é o símbolo máximo de valores pessoais inalcançados, 

objetos de desejo, Xanadus, Xangri-lás e Pasárgadas que se prestam às suas ânsias de 

fuga e isolamento. São parte da estrangeirização biografemática de sua linguagem poé-

tica, essa “outra voz”, essa otredad machadiana,83 esse heterônimo pessoano que per-

meia toda a sua obra. Mas não se pode deixar de constatar, por outro lado, na mais su-

perficial leitura “em contraponto”, que o Brazil dickinsoniano faz parte desses países 

“bufos”, essas terras-de-ninguém sujeitas ao domínio e à exploração das sociedades 

opressoras. Não se pode deixar de admitir que esse “poema do Brasil”, como de resto 

todos os poemas em que Emily Dickinson fala do mundo não-europeu, fosse uma exte-

riorização de seus estereótipos culturais, que é certo que ela os tinha. Entre os livros que 

se supõe tenham feito parte de sua biblioteca, alguns críticos mencionam, por exemplo, 

                                                
82 Há várias traduções brasileiras deste poema, geralmente preocupadas, como a minha (reproduzida no Cap. 
1.1), com questões de métrica e de rima. Transcrevo uma tradução inédita de Bia Ortiz: 

nada me tinha recusado 
nada mais lhe pedi 
ofereci meu próprio ser em troca 
e o dono do negócio 
 riu 
¿BRAZIL? 
 nã-hã 
mexeu com seus botões 
 nã-hã 
nem olhou para mim 
“vejamos lá minha senhora 
que mais eu posso 
 mostrar” 

83 Refiro-me ao poeta espanhol António Machado (1875-1939), que, pela voz dos poetas-filósofos Abel 
Martín e Juan de Mairena, ambos apócrifos, teorizou sobre a primazia do “tu” sobre o “eu” (El ojo que 
ves no es / Ojo porque tú lo veas: / Es ojo porque te ve), base do conceito de otredad, retomado por Paz 
em alguns de seus ensaios. 
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Exploration of the Valley of the Amazon, History of the Conquest of Mexico e Equi-  

noctial Regions of the New Continent, de autores de sua época (este último de Hum-

boldt), os quais com toda certeza tinham uma visão europeizante das questões históricas 

e culturais e da geografia humana da América do Sul.  

Este mito/utopia, esta ficção/invenção, esta América (do Sol), ao mesmo tempo 

legível e escrevível, visível e invisível – desvirtualizada, desvirginalizada –, é rica, no-

bre e feliz nos poemas de Emily Dickinson, mas é de supor que ela sabia de onde viera 

o espólio das guerras de conquista, da “glória de mandar” e da “vã cobiça” que foram as 

molas mestras da colonização européia: Bags of Doublons - adventurous Bees / Brought 

me - from firmamental Seas - / And Purple - from Peru - [Dobrões em sacos - que as 

Abelhas / Trouxeram-me - de etéreos Mares - / Púrpura - do Peru -] (J247 F266). Essa 

cor, a púrpura, que talvez tenha sido usada neste poema apenas para efeito de aliteração, 

bem que poderia ser vista como um lapsus linguae freudiano, uma alusão involuntária à 

sanguinária conquista de Pizarro, pois se sabe que a púrpura é a cor que simboliza o 

poder, e Emily Dickinson a usa com essa acepção em outras ocasiões. Por outro lado, a 

visão dickinsoniana de nossas “veias abertas”, que longe está das utopias menos poéti-

cas e mais puras de Simón Bolívar, de Antônio Conselheiro e de Solano López, volta-se 

para dentro de si própria: That fine Prosperity / Whose Sources are interior - // A Dia-

mond – overtake / In far - Bolivian Ground - [Essa fina Riqueza / Que vem de íntimas 

fontes // Diamante que aflora / Na longínqua Bolívia -] (J395 F565). E aqui ela respon-

de à indagação de outro poeta: “Onde estão estas terras do Eldorado?” Símbolo-síntese 

de todas as utopias americanas, o Eldorado não estaria, para ela, “nas montanhas da lua” 

nem no “vale das sombras”, e sim na consciência individual, nessa busca interior quase 

sempre infrutífera, mas indispensável.84 

A utopia é a morte do real. Há os que viveram a utopia sem se dar conta de que 

viviam um sonho. Sirva de exemplo o explorador espanhol Hernando de Soto, que em 

1539 liderou uma expedição à procura do Eldorado. Soto (ou De Soto, como, à inglesa, 

é conhecido nos Estados Unidos) partiu da Flórida e, antes mesmo da chegada dos pri-

meiros colonizadores ingleses, chegou ao rio Mississípi e ao lago Michigan e explorou 

                                                
84 Where can it be – This land of Eldorado? // Over the Mountains / Of the Moon, / Down the Valley of 
the Shadow (fragmentos do poema “Eldorado”, de Edgar Allan Poe). 
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os territórios que hoje formam dez dos estados norte-americanos, entre os quais, além 

da Flórida, a Geórgia, o Alabama, a Luisiana, o Texas e o Arkansas. Em 1542, tão infe-

liz como Fernão Dias em sua infeliz viagem, morreu às margens do rio que havia des-

coberto. “Sangrenta”, “cruenta”, “violenta” – assim é descrita a expedição de Soto, que 

teria matado centenas de índios (o que deve ser verdade – como parece ser verdade para 

muitos historiadores norte-americanos que nenhum explorador de sangue inglês, de 

John Smith a Buffalo Bill, tenha matado um índio sequer que não fosse em legítima 

defesa). Soto serviu, no final das contas, aos anseios de expansão territorial da nação 

que surgiria dois séculos depois, a qual alargou suas fronteiras usando as trilhas por ele 

percorridas. Por sua contribuição para a povoação de todo o vale do Mississípi, crucial 

para a concretização da idéia de “fronteira móvel”, Soto é um dos poucos exploradores 

de origem latina que, bem ou mal, fincaram raízes no imaginário da ex-colônia britâni-

ca, e é por isso que se fez presente no mundo mítico dickinsoniano: 

Soto! Explore thyself! 
Therein thyself shalt find 
The “Undiscovered Continent” - 
No Settler had the Mind.  

(J832 F814)85 

Emily Dickinson nos dá neste poemeto, no eterno retorno ao self de que se faz o 

percurso de sua geografia imaginária, se não a dimensão da irrealizabilidade dessa utó-

pica epopéia da qual Soto, algoz e vítima, foi um dos protagonistas, pelo menos a certe-

za de que há outras descobertas, explorações e conquistas inadiáveis a serem feitas nos 

confins da alma humana – algumas décadas antes que as teorias freudianas tivessem 

atualizado (reestruturalizado) o nosce te ipsum dos antigos. A autognose, para ela, é que 

é a última fronteira, a aventura final de sua geografia imaginária: a mente é terra incog-

nita que de íncubos e súcubos se povoa: Ourself behind ourself concealed - / Should 

startle most - [O Eu oculto atrás do eu devia / Mais assustar-nos -] (J670 F407). 

A leitura em contraponto, método em que se apóia a crítica pós-colonialista, pres-

supõe um trabalho de prospecção das contradições internas de um texto, de suas impli-

cações e seus não-ditos, do que é dado e do que é subtraído – mas não está livre, como 

                                                
85 Soto! Explora a ti mesmo! / Esse “Desconhecido Continente” / Em ti próprio acharás - Ninguém ainda / 
Tomou Posse da Mente. 
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qualquer outra leitura crítica, de nossas limitações e nossos equívocos, de nosso gosto 

individual e nossos traços subjetivos, e incorre com freqüência nos exageros das mili-

tâncias e dos extremismos. Mas por mais “enviesada” ou “panfletária” que possa pare-

cer a certos esteticistas intransigentes, a legítima crítica pós-colonialista não perdeu a 

sua função essencial nem se afastou do fenômeno estético-literário: apenas se transfor-

mou, acompanhando os tempos e os costumes, e se fez mais consciente – mais necessá-

ria. De qualquer modo, esforcei-me, neste trabalho, por evitar certos excessos de posi-

cionamento extratextual que acabam por relegar a segundo plano a crítica literária pro-

priamente dita. É certo que a visão de um crítico, qualquer crítico, é sempre engajada 

teoricamente, é sempre limitada a aspectos da obra que lhe parecem definitórios e es-

senciais: a crítica literária tem sempre um viés. 

Poder-se-ia dizer, em relação a este ensaio de “leitura biografemática em contra-

ponto”, o que Genette (1972:135) diz de Charles Mauron (que achava que as “constata-

ções” de sua “psicocrítica” eram objetivas e, portanto, indiscutíveis): “[Mauron] não 

quer admitir que essa leitura, como toda leitura, constitui já em si mesma uma escolha e 

que as relações que ele ‘descobre’ entre os textos são em grande parte relações construí-   

das pelo seu tipo de leitura” [grifo meu].  

Ou poderia eu, citando Rilke (2000:32), justificar as deficiências destas análises 

(como de todas as que fiz até aqui): “As obras de arte são de uma infinita solidão; nada 

as pode alcançar tão pouco quanto a crítica”. 
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mpenhado na dificílima (se não impossível) tarefa de engendrar uma “definição 

definitiva” para a literatura, Ohmann (1987:33) enumera algumas das premissas 

que “dão força a boa parte das discussões literárias”, entre as quais está a velha asserção 

de que “a obra literária cria um mundo”. Segundo o autor, isto se dá porque o texto lite-

rário “proporciona [. . .] ao leitor atos de fala insuficientes e incompletos, que ele com-

plementa agregando-lhe as circunstâncias adequadas”. Levinson (1983:146), por sua 

vez, instigado pela extraordinária rede de possibilidades suscitadas pelos conceitos lin-

güísticos do princípio de cooperação e das implicaturas conversacionais (v. Cap. 1.1), 

admite que persistem ainda substanciais problemas concernentes ao modo de interação 

de diferentes tipos de inferências pragmáticas e supõe a existência de um princípio “que 

se poderia chamar de princípio da informatividade, o qual, em certas circunstâncias, 

permite que se leia num enunciado mais informação do que ele realmente contém”. Este 

princípio, aberto ainda às investigações teóricas, poderia contribuir para uma explicação 

(não tão definitiva, mas talvez aceitável) dos modos de percepção de um texto literário. 

No lugar de pressupor a incidência de “erros de avaliação” ou de “inferências não-         

-autorizadas” de que falam os lingüistas como causa da diversidade interpretativa, essa 

idéia aponta para a valorização das aptidões do leitor, capaz de realmente co| re|construir 

(e também desconstruir) a obra literária.  

A vida, diz outra poeta, irmã das coisas fugidias, a vida só é possível reinventada, 

e assim também a leitura, a análise, a interpretação, a crítica literária. La véritable fin en 

soi d’une œuvre n’est pas le texte, mais son interprétation, já disse algum autor de cujo 

nome, infelizmente, não guardei registro (pode ter sido Valéry; todos citam Valéry sem 

se preocupar com referências bibliográficas; toute œuvre est l’œuvre de bien d’autres 

choses que d’un auteur, disse Valéry; e eis que também cito Valéry desreferencializa-

do), e não há nada que um autor possa fazer para evitar que o leitor, tomando o texto 
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como um jogo de linguagem com cartas marcadas, tire um ás da manga e vire a mesa 

em seu favor. Já devo ter dito algo parecido ao longo deste trabalho, mas não é demais 

repetir: SÃO INFINITAS AS POSSIBILIDADES DE INTERPRETAÇÃO.86 Minha interpretação, 

embasada na idéia de estrangeirização, é uma gota d’água nesse mar sem fim do espírito 

humano, mas não é um nada: é uma gota d’água.  

Muita coisa depende de uma gota d’água: 

As if the Sea should part 
And show a further Sea - 
And that - a further - and the three 
But a Presumption be 

Of Periods of Seas -  
Unvisited of Shores - 
Themselves the Verge of Seas to be - 
Eternity - is those - 

(J695 F720)87 

 

“Há autores de quem temos a impressão de terem desaparecido logo em seguida à 

aparição, de que jamais existiram, de que suas palavras calaram depois de terem sido, 

um dia, a própria voz de seu tempo.” Não são minhas essas asserções nem é de Emily 

Dickinson que elas tratam: são de Schneider (1990:138) e se referem a Roland Barthes. 

Formam um juízo equivocado, em minha opinião. Se há no texto, “destrutor de qualquer 

sujeito”, como diz Barthes (1999:14), “um sujeito que se deva amar, esse sujeito está 

disperso, um pouco como as cinzas que se lançam ao vento depois da morte”. As pala-

vras de Barthes não se calaram: por muito tempo ainda irão “contagiar, como átomos 

voluptuosos, algum corpo futuro, destinado à mesma dispersão”: 

Of all the Souls that stand create - 
I have elected - One - 
When Sense from Spirit - files away - 
And Subterfuge - is done - 

When that which is - and that which was - 
Apart - intrinsic - stand - 

                                                
86 Acho que me repito: já devo ter dito algo parecido. Dou a palavra a outro autor: segundo Holanda 
(1992:86), o texto “diz, não só o que sei, mas mais: aquilo que o outro vê e eu ignoro”, pois “sua possibi-
lidade de sentido(s) está além do que cada um concebe” [grifo do autor]. 
87 Como se o Mar se separasse / E mostrasse outro Mar - / E este - mais outro - e sendo esses três Mares / 
Uma antecipação // De águas sem praia e de mais águas - / De mais Mar e mais Mar - / A Eternidade - é 
isso - e mais os Mares / Que em seguida virão - 
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And this brief Drama in the flesh - 
Is shifted - like a Sand - 

When Figures show their royal Front - 
And Mists - are carved away, 
Behold the Atom - I preferred - 
To all the lists of Clay. 

(J664 F279)88 

 

Não escolhi o biografema como método de trabalho por “estar na moda” (que nem 

sei se está) este tipo de análise. Não me propus ser atual, só ver hoje a crítica de hoje (até 

quando será hoje esse hoje?). Propus-me ler como leitor que sou: preso às raízes mas ex-

posto ao tempo (e ao vento). Nem mais nem menos atual do que Coutinho (1987:319), 

que constatava, já se vão cinqüenta anos, que “a tendência do momento é para uma vi-

são total” [grifo meu] e que “o ideal crítico é ver a obra em globo, mercê de um método 

integral, que use os métodos de investigação extrínsecos e os intrínsecos”. O biografema 

não é um método, é uma intenção, não se baseia em fatos, mas em versões; não se com-

põe de dados, mas de dúvidas. Mas a análise biografemática, tal como a vejo, é uma prá-

xis receptiva, que não privilegia nenhum método de abordagem textual. Não é um retorno 

ao método biográfico: vê o autor de dentro para fora e não de fora para dentro de sua obra. 

Pode até ser que se diga que é um experimentalismo crítico (culpa minha e de Barthes, 

que não chegamos a construir um método biografemático aceitável), mas também não é 

um ensaio de crítica impressionista (not that there’s anything wrong about that). Talvez 

seja melhor deixar o biografema assim – metaficção, desinvenção, infinição – no limiar 

do limite, nos desvãos do espaço|tempo escritural. De qualquer modo, os métodos são 

mutáveis, a crítica é transitória – as obras é que ficam. Cito Monegal que cita Genette 

que cita Borges que ao que parece já citava Pater ou alguém mais:  

A gênese de uma obra, no tempo da história e na vida de um autor, é o momento 

mais contingente e insignificante de sua duração. [. . .] O tempo das obras não é o 

tempo definido do ato de escrever mas o tempo indefinido da leitura e da memó-

ria. O sentido dos livros está na frente deles e não atrás, está em nós: um livro não 

é um sentido acabado, uma revelação que devemos receber, é uma reserva de 
                                                
88 Dentre todas as almas já criadas / Uma - foi minha escolha - / Quando alma e essência se esvaírem / E a 
mentira se for - // Quando o que é - e o que já foi - ao lado - / Intrínsecos - ficarem - / E o drama efêmero 
do corpo / Como areia - escoar - // Quando as Fidalgas Faces se mostrarem / E a Neblina - fundir-se - / 
Eis - entre as lápides de Barro - / O Átomo que eu quis - 
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formas que esperam seu sentido, é ‘a iminência de uma revelação que não se pro-

duz’ e que cada um deve produzir por si mesmo. (1980:28) 
 

And yet, and yet . . . Eu poderia afirmar, sem frustração ou desalento, que a con-

clusão deste trabalho é que não cheguei a conclusão nenhuma – e que no entanto não 

deixei de atingir todos os meus objetivos. Verdade é que eu gostaria de ter abordado 

aqui muitos outros aspectos, a ironia, a ambigüidade, a (contra)fé, tânatos e eros, a áurea 

árvore verde, a arma carregada, o fulgor do real dessa gravura escheriana que é a poesia 

de Emily Dickinson. Mas o que se pode fazer quando já escreveram o que a gente que-

ria ter escrito? Tive de deixar de lado, a contragosto, inúmeras idéias, hipóteses e su-

posições que não pude examinar como queria; nem sei a conta dos metros de livros 

que li, e dos muitos outros que deixei de ler, por não ter tido tempo de perscrutar 

todos os textos que tive em mãos e – mais que tudo – todos os textos que nem sei se 

existem e que poderiam me ter sido úteis. São virtualmente inumeráveis os recortes 

que se pode fazer para a interpretação de uma obra como a de Emily Dickinson, tida 

hoje por uma das maiores expressões da poesia de língua inglesa de todos os tempos. 

Na opinião de Bloom (1995:272), “à exceção de Shakespeare, ela demonstra mais origi-

nalidade cognitiva que qualquer outro poeta ocidental depois de Dante”. Este trabalho é 

apenas mais um recorte para a colcha de retalhos textual|textural da crítica dickinso-   

niana, desbotado e puído, talvez, mas um recorte que eu fiz, que é meu, embora seja 

certo que o meu não é só meu: é meio a meio meu, é meu e de meus amigos e amigas 

que, a começar por Roland Barthes, me emprestaram sua pluma pour écrire un mot. Se 

não logrei prestar qualquer contribuição teórica à crítica literária – mesmo porque não 

se pode esperar tanto de um trabalho executado em prazo tão exíguo –, uma certeza pelo 

menos me ficou: dei minha contribuição, que espero ser pertinente, para a interpretação 

da obra poética de Emily Dickinson, mesmo, creio |   julgo que |  confio em que |  arrisco-   

-me a dizer, mesmo levando em conta (até onde pude comprovar) a ativa e poderosa 

crítica literária norte-americana. A noção de estrangeirização, que introduzi nestas pági-

nas, pode ser (re)aproveitada com mais fundamentação em futuros estudos, meus ou 

alheios, ou refutada ou superada, mas não – espero eu – ignorada.  

Não por Mim, não por Ninguém, mas por Ela: 
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Fame of Myself, to justify, 
All other Plaudit be 
Superfluous - An Incense 
Beyond Necessity - 

Fame of Myself to lack - Although 
My Name be else Supreme - 
This were an Honor honorless - 
A futile Diadem - 

(J713 F481) 

Se a Fama me reconhecesse, 
Outras Palmas seriam 
Desnecessárias - um Perfume 
Sem maior Serventia - 

Se a Fama me faltasse - embora  
Fosse alto o meu Conceito - 
Isto seria Honra sem honra - 
Um inútil Enfeite - 

 

 

 

*** 
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Toutes choses son dites déjà, mais comme personne 

n’écoute, il faut toujours recommencer. 

André Gide 

 

O Cap. 2.3 serviu de trabalho final, em novembro de 2003, para uma das disciplinas 

ministradas por meu orientador. Depois de sua elaboração, deparei-me com dois textos in-

ternéticos que tratam quase que do mesmo assunto e usam muitos dos poemas que usei: 

“The geographical imagination in Whitman and Dickinson”, de Kirsten Silva Gruesz, e 

“Love and conquest: the erotics of colonial discourse in Emily Dickinson’s poems and let-

ters”, de Stephanie Browner. Não me servi de nenhum dos dois, mas reproduzo os endere-

ços de ambos nas Referências Eletrônicas. 

No mais, eu-josé de outros-dias, dei pernas longuíssimas a idéias brevíssimas, citei de 

memória, tomei emprestado, me apropriei do já-dito. Tell all the truth but tell it slant: não 

que eu tenha borgesianamente me distraído falseando e complicando (às vezes sem justifi-

cação estética) textos alheios, até porque é à insuficiência de minhas leituras que – freudia-

namente – devo minhas descobertas. 
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