
 1 

Emily Dickinson: 
a responsabilidade do poema 

 
         Lucia Castello Branco 
 
 
 Dezessete anos se passaram desde que li devagar, pela primeira vez, os 

poemas e as cartas de Emily Dickinson. Antes mesmo de lê-los, Emily me 

apareceu como figura, no texto de Maria Gabriela Llansol. E antes que ela fosse 

figura, talvez figurasse nos traços – os travessões de tamanhos e intensidades 

variados – com que Llansol marcou seus textos, como Emily fizera com seus 

poemas, um século antes. 

 

 Emily me levou de volta aos Estados Unidos, vinte anos depois, trazendo-

me de novo a língua inglesa, de que quase me esqueci, e obrigando-me a traduzi-

la, para me reintroduzir nessa língua. Mas Emily ainda não me levou daquela 

vez para sua cidade natal, Amherst, Massachussets, que só vim a conhecer agora, 

há poucos dias, depois de uma travessia de carro, do Canadá aos Estados Unidos, 

iluminada pela deslumbrante visão de Niagara Falls. 

 

 Estamos no fall, na América do Norte, e as árvores de Massachussets são 

as mais lindas. Lembro-me, imediatamente, enquanto caminho pelo pátio da casa 

de Emily, que a poesia ensina a cair.1 Permaneço de pé, ali, diante daquela mesa 

de 60 cm onde ela escreveu mais de mil poemas, mais de mil cartas, olhando o 

pátio por uma janela estreita e as raras visitas por uma porta entreaberta. 

Permaneço de pé, diante do vestido branco, de um algodão intacto, que pende 

no centro do corredor. 

 

 Lembro-me de Llansol, que figurou o feminino de ninguém como um 

vestido sem corpo. E leio, estampado na camisa que acabo de comprar na loja de 

souvenirs do Museu Emily Dickinson, este poema: “I’m nobody/Who are you?/Are 

you nobody too?/Then there’s a pair of us”. 

                                                        
1 Faço menção aqui ao belo título do livro de Eduardo Prado Coelho, inspirado no verso de 
Luiza Neto Jorge: “O poema ensina a cair”. 
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 Fazemos, então, Emily, Llansol e eu, um curioso par de amor ímpar. 

Porque “não há relação sexual”, porque “não há A Mulher”2, porque somos, as 

três, ninguém. E sabemos que a clorofila é a primeira matéria do poema. E, se 

antes sabíamos que a responsabilidade do poeta é ir mais além, como propôs 

Holderlin, agora queremos, com Emily, a responsabilidade do poema: ser flor.  

 

 Tomar o partido das coisas = levar em consideração as palavras.3 Esta 

fórmula, proferida por Francis Ponge, talvez pudesse ser pensada hoje, 

retroativamente, em relação à poesia de Emily Dickinson. Mas não se trata de 

quaisquer coisas. As coisas, no caso de Emily, são as flores, o pássaro, a borboleta, 

o cão, as árvores, o branco. Tomar o partido das flores, talvez. Ou a direção da 

árvore, como certa vez escreveu Maria Gabriela Llansol, em um livro 

curiosamente intitulado Onde vais, Drama-Poesia?, em que é nítida a evocação a 

Fernando Pessoa e sua concepção de poesia como arte dramática, mas também a 

outros poetas. E, desse livro, Emily Dickinson é uma das figuras: 

 

    _______ Eu nasci em 1931, no decurso na leitura silenciosa de  
    um poema. Só havia tecidos espalhados pelo chão da casa, 

    as crenças ingénuas de minha mãe. Estavam igualmente  
    presentes as páginas que os leitores haveriam de tocar (como a  
    uma pauta de música), apenas com o instrumento da sua voz 

       (...) 

    Eu nasci para acompanhar a voz, fazê-la percorrer um caminho. 
    De um lado a outro do percurso, não sei o que existe, 

    o caminho caminha, 

    eu deslumbro-me quando o tempo se suspende, 

    e me permite parar a contemplar o espaço sem tempo. Como, de 
    resto, é evidente, não tive a intenção de conceber-me.   
    Dei comigo já sentada no quarto de sombras, com uma   
    perspectiva de descida aos infernos diante dos olhos. Ninguém  
    estava à altura de receber-me, nenhuma relação era exacta, para  
    me tornar equilibrada, ou útil. No quarto das sombras a luz  

                                                        
2 LACAN, Jacques. O seminário. Livro 20. Mais, ainda. RJ: Zahar,  
3 PONGE, Francis. Métodos. 
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    entrava a jorros por duas grandes janelas de sacada mas eu  
    habitava aí, não ultrapassava o limiar do corredor que possuía  
    uma passadeira de oleado negro e brilhante porque, diziam, havia 
    um fantasma acocorado à entrada e que, afinal, nada mais era do 
    que, a certas horas do dia, o volume rutilante do sol no oleado.  
    Descobri que se, ao invés de me concentrar na sombra do  
    corredor, me deitasse de costas a olhar a mancha rutilante, o meu 
    olhar poderia fazer o caminho inverso da luz e pousar no ramo  
    mais alto da árvore e aprender com esta a produzir clorofila – a  
    primeira matéria do poema.4 

 

 O que significa crescer em direção à árvore? Talvez signifique, como a 

própria Llansol o indica, reconhecer, na clorofila, a “primeira matéria do poema”. 

Talvez signifique, como Emily Dickinson o sugere: “To be a Flower, is profound/ 

Responsability”. De que responsabilidade se trata, aqui? 

 

 Em Pelo Infinito, livro em que se insere o texto de Holderlin traduzido 

como “No adorável azul”,  lemos que a única responsabilidade do poeta é “ir 

mais além”. 5 E que “é poeticamente que o homem habita esta terra”. Mas se a 

direção, para Holderlin, é a dos cometas, a das altitudes, a Emily as árvores 

interessam não exatamente por sua altura, mas por sua descida vegetal. 

 

 Emily Dickinson, que viveu dos 28 aos 55 anos trancada num quarto, 

recebendo poucas visitas através de uma porta entreaberta, com vestidos de 

algodão branco nada luxuosos (mas bastante mais leves e mais próximos da 

natureza que os tecidos dos vestidos de sua época, como o veludo), lendo muito 

pouco da poesia mais avançada que se produzia no século XIX, escreveu, 

misteriosamente, poemas muito além de seu tempo. O enigma que a crítica ainda 

hoje se dedica a decifrar, sem nenhum sucesso, resume-se ao fato de ser Emily 

essa poeta tão além dos padrões do século, sem ter tido, aparentemente, qualquer 

experiência de vida, ou mesmo literária, que explicasse sua radicalidade. 

 

                                                        
4LLANSOL, Maria Gabriela. Onde vais, Drama-Poesia? Lisboa: Relógio D’Água, 2000.  P. 11-12. 
5HOLDERLIN, Friedrich, LOPES, Daniel. Pelo Infinito. 
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 A esse enigma, chamemo-lo, provisoriamente, de “feminino de ninguém”. 

Mas, como ainda não sabemos o que isto é, talvez possamos chamá-lo, com 

Augusto Joaquim, de “massa de início”: 

 

      “De vez em quando, algures, o mundo  
     começa. Sim, isto. A terra, o chão debaixo dos  
     pés, o céu por cima, as relações com os bichos.  
     A paisagem tem outra luz ou desaparece. O  
     cosmos caseiro dos homens altera-se. E eles  
     mudam entre eles, quase sem darem por isso  
     (…) Muda a escrita e acelera-se a velocidade.  
     Há novas palavras no ar. Espécies novas ou  
     novas maneiras de as fazer dizer. São antigas,  
     mas parecem inaugurais. A partir dessa raiz- 
     mãe imperceptível novas literaturas são   
     construídas. Ao princípio não se dá por nada.  
     É assim que as coisas se passam.  

                 Quando depois se olha, vê-se como   
     tudo  é simples. Algo mudou, tudo se   
     modificou, é  certo. Unicamente porque   
     mudou o olhar de  alguém ou nasceu um  
     olhar novo. Houve ali uma massa de início. 
     É imparável. O eco ouve-se na longa distância.  
     A mensagem demora a chegar, como se fosse  
     a luz de uma estrela. Mas acaba por chegar.”6 

 Emily Dickinson era uma “massa de início”. E, como “massa de início”, 

estava muito além de seu tempo. Por isso, “quando nos sentamos diante de suas 

coisas-poemas espalhadas sobre a mesa ou sobre o chão do quarto, podemos 

sentir um pensamento a destacar-se de todos os outros, como uma mensagem 

que não está escrita em lado nenhum”. 7  E este pensamento, que nunca pensou 

em coisas triviais como a publicação de seus livros, que ela mesma confeccionava, 

costurando-os como fascículos, trabalhava em silêncio – em branco – no centro 

do quarto: “Pain has an Elemento of Blank”, ele escrevia. E o que doía não era 

exatamente o Branco, o Vazio, mas talvez a própria escrita em branca dor, “que 

se abeira da nomeação do real”.8 

                                                        
6JOAQUIM, Como começam as cidades. In: DICKINSON, Emily. Bilhetinhos com poemas. Colares: 
Colares Ed., 1995. p.5.  

7 JOAQUIM, Op. cit., p. 23. 
8 Ibidem, p. 7.  
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 Augusto Joaquim assim a receberá, com este espanto: “por aqui passou o 

real!”. Porque, “as coisas-poemas nascem quando uma massa de início quer 

sobreviver ao espanto do mundo: como se explica que a incompreensível beleza 

da Terra possa matar o Homem? Porque os poemas (meu Deus!) escrevem-se 

com não-saber. Quando essa pergunta entra em colisão com a linguagem, o lugar 

de impacto chama-se real e os seres humanos passarão a dizer: ‘por aqui passou 

o real!’”.9 

 

 A este real que passa, como a poesia passa, chamemo-lo, com Llansol, de 

“feminino de ninguém”. Pois, como bem observa a autora, a poesia passa rápido: 

“Passa é seu fato fundamental”. 10  E não é mesmo como uma passante que o 

feminino de ninguém aparece, uma única vez, para Aossê? 

 

     Passeava-se distraidamente por Lisboa quando  
     passou por ele uma mulher nova. Sentiu-lhe os  
     seios baterem livres contra a camisa, as pernas e o  
     garbo da garupa (não tinha palavra melhor)  
     caminharem sem entraves como luzes fátuas vistas 
     na luz translúcida de um balão veneziano. Aquele  
     movimento era um misto de substância viva,  
     aragem firme, e luz trémula. Passou por mim foi o  
     que pensou mais tarde, e guardou como expressão 
     exacta um porte altivo e um vestido ao vento. Não é  
     correcto dizer que Aossê nunca a viu. Vira-a, mas  
     sem o rosto. Normalmente, é verdade que o verbo  
     ver alguém supõe um rosto, conhecido ou a   
     conhecer. Não vira ninguém é correcto, mas vira  
     ninguém não é menos próprio: um rosto sem rosto. 
     Fora-lhe mostrado – dir-se-ia – à medida das suas  
     posses [...]  

     Deram-lhe um feminino de ninguém a ver. Viva,  
     veloz, livre, altiva. 11  

 

                                                        
9 JOAQUIM, Op. cit., p. 7. 
10 LLANSOL, OVDP, p. 17. 
11 LLANSOL, Maria Gabriela. Lisboaleipzig II: o ensaio de música. Lisboa: Rolim, 1994. P. 37. 



 6 

 Como um poema-passante, o feminino de ninguém é oferecido ao poeta-

falcão Aossê. Assim, Pessoa-Personne-Aossê-Desassossego encontra, nesse porte 

altivo, nesse rosto sem rosto, nesse vestido ao vento, o feminino de ninguém.  

 Foi também como forma viva, veloz, livre e altiva que encontrei, há poucos 

dias, o feminino de ninguém no centro da casa de Emily Dickinson, em Amherst. 

Ela era um vestido branco que flutuava no meio do corredor. E, sem nunca ter 

conhecido um corpo de amante, ela repetia: 

 

     “Noites Selvagens – Noites Selvagens!    

     Estivesse eu contigo 

     As noites selvagens seriam 

     Nosso devasso abrigo!”12 

 

 Mas o que ela conhecia, a “anomalia poética”13, bastava para que um passo 

de real ali se anunciasse. Na medida desse passo, algo de um feminino de 

ninguém também se escreveria. A ele não chamaremos nem de poema, nem de 

poesia, mas tão somente de coisa-passante, ou coisa-flutuante, ou “brilhante 

impossibilidade”, ou “dardo de melodia”: 

     “Eu não pintaria -- um quadro – 

     Antes ser Aquela 

     Que – Sobre – Sua brilhante impossibilidade 

     Demora – delícia 

     E imagina como se sentem os dedos 

     Cujo raro – celeste – tumulto 

     Evoca tão doce Tormento – 

                                                        
12 DICKINSON, Emily. Poema 249. Trad. Fernanda Mourão. In: BRANCO, Lucia Castello. A 
branca dor da escrita. RJ: 7 Letras, 2003. P. 87. 
13 LOPES, Silvina Rodrigues. A anomalia poética. 
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     Tão suntuoso --  Desespero 

 

     Eu não falaria como Cornetas – 

     Antes ser aquela  

     Que, dependurada nos Arcos -- 

     Por fora, e em gesto fácil flutua -- 

     Pelas Cidades de Éter -- 

     Em Balão soprada 

     Tão somente por um lábio de Metal –- 

     Pilar para minha Ponte –- 

 

     Nem seria eu Poeta – 

     É mais sutil – ter o Ouvido – 

     Enamorado – impotente – contente 

     A Licença para reverenciar 

     Que sublime privilégio 

     Ah, que Dote eu possuiria, se tivesse 

     A Arte de ensurdecer 

     Com Dardos de Melodia!14 

 

 Talvez seja esta, então, a “responsabilidade da forma”15, para Emily 

Dickinson: a responsabilidade de ser flor que flutua, em balão soprada, 

dependurada, sobre as cidades de éter. Esta é a imagem que me envolve, quando 

deixo a cidade de Amherst, naquela manhã de outono em que todas as folhas das 

árvores caem a meus pés e me fazem lembrar que é fall e o poema  ensina a cair. 

 
 

                                                        
14 DICKINSON. Poema 505. Trad. Fernanda Mourão. In: BRANCO, Op. cit., p. 96-7. 
15 A “responsabilidade da forma” é uma das definições de literatura de Barthes, em Aula.  


