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RESUMO 
Uma breve residência na Casa do Sol do Instituto Hilda Hilst possibilitou uma incursão de 
arquivo que articula projetos de pesquisa que tratam das subjetivações institucionais ao 
desenvolvimento de poéticas ligadas ao feminino.  A partir da experiência viva com a memória 
da escritora, mostramos recortes do que foi realizado perante o impacto dos rastros da vida de 
Hilda Hilst. A memória,  enquanto corpo-casa, permitiu pensar dobras, percursos, subjetivações, 
rupturas e continuidades mais amplas que os registros passíveis de serem apresentados 
visualmente. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Hilda Hilst; memória; casa; mulher.  
 
 
SOMMAIRE 
Une brève résidence dans la Casa do Sol du Instituto Hilda Hilst a permis une incursion de 
archive qui articule des projets de recherche portant sur les subjectivations institutionnels du 
développement de la poétique liée à la femme. De l'expérience à vivre avec la mémoire de 
l'écrivain, nous avons montré des coupures de ce qui a été fait avant l'impact des traces de la 
vie de Hilda Hilst. La mémoire, alors que le corps-maison, se laissait penser des plis, des routes, 
des subjectivités, des ruptures et des continuités plus larges que les enregistrements qui 
peuvent être affichées visuellement.  
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Residir em dobras, fios, teias, sombras, sonhos, correspondências 

 

Descasco o dementado cotidiano 
E seu rito pastoso de parábolas 
Pacientes, canonisas, muito bem-educadas  
Aguardamos o tépido poente, o copo, a casa. 
Ah, o todo se dignifica quando a vida é líquida. 
(HILST, 2017, p.471) 

 

Um trabalho de campo, em busca de fontes para pesquisa, possibilitou uma breve 

residência artística na Casa do Sol do Instituto Hilda Hilst, Campinas/SP. O projeto 

partiu da interseção entre uma pesquisa que performa os efeitos das instituições sobre 

os corpos de professoras e artistas1 e outra que desenvolve poéticas visuais a partir de 

estudos historiográficos e poéticos em torno das figurações femininas. Com o intuito de 

se investigar a amplitude dos arquivos de Hilda Hilst, foram desenvolvidas proposições 

junto à obra da escritora dialogando com a casa que ela construiu e explorando o 

arquivo da autora no Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulalio - 

CEDAE/UNICAMP. Além de buscas e leituras de documentos, realizaram-se desenhos, 

performances, vídeos, textos e estudos conceituais para a presente comunicação, a 

qual se articula à duas dissertações de mestrado, em processo, sendo a residência um 

projeto conjunto entre orientadora e mestrandas. 

Esse trabalho foi possibilitado pelo Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, via edital de recursos para a linha de 

pesquisa Filosofias da Diferença, na temática Poéticas Transversais. As pesquisas  

desenvolvidas junto ao grupo ARCOE: Arte, Corpo, enSigno (CNPq), tratam da 

escritura feminina, das mulheres malditas, da educação da mulher na literatura e arte, 

das figuras infames e das obscenidades dionisíacas. A relação com Hilda Hilst é direta 

nos temas presentes nas investigações, sendo intenso o encontro dessa escritora nas 

subjetivações pesquisadas. Sua obra, seus amigos, seus cães e sua casa são 

referências para o que se constituiu em ações não hierárquicas entre as pesquisadoras. 

Aqui apresentamos alguns recortes das poéticas implicadas em pensar os processos  

que tornam uma mulher o que ela é, que torna uma mulher artista, dona de casa, 

alguém que atende ao outro, quem responde à muitas demandas, quem passa a ser 
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considerada “fraca”, “frágil”, “inadequada”.  

Aline Daka e Diane Sbardelotto, mestrandas, tem seus estudos gráficos, plásticos e 

pictóricos orientados a partir das articulações entre artes visuais, corpo feminino e 

ensino. A subjetivação feminina vem sendo pensada a partir das problematizações 

ontológicas de Michel Foucault e Gilles Deleuze com vistas a produções poéticas não 

analíticas e não interpretativas dos devires femininos. Aline Daka pesquisa a 

subjetividade feminina através da produção de criadoras marginais. Na dissertação 

intitulada SUB, desenha, ficcionaliza e constrói uma história em quadrinhos "à golpe de 

subjetivação". Na residência, buscou referências imagéticas para a nova composição 

de uma HQ, destacando seu encontro com a escritora. Pensa as sombras de H. H. 

deixadas pela casa, os relatos de sonhos, as entrelinhas de sua obra imagética 

(desenhos), retratos de Hilda e seus pares, seus livros, e, obviamente, sua obra 

literária. Hilda incompreendida e marginalizada, especialmente em sua literatura 

pornográfica e obscena, acusada por seu “caos verbal, sexualidade delirante de fêmea 

insaciável de machos que busca no lixo a beleza literária arrancada de um monte de 

detritos.” (RIBEIRO, 1974). 

 

 
Aline Daka, fragmento de uma página de SUB, 2016 
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 Dissertação de mestrado em quadrinhos (em processo) 
 

Diane Sbardelotto, ao distender em seu trabalho o conceito deleuzo-foucaultiano 

"dobra", produz autorretratos que estranham a posição do corpo em contraste com 

fundos evocadores de uma certa domesticidade. Este trabalho é uma das produções de 

pesquisa que tensiona a mulher artista na repetição de tarefas diárias da casa, nas 

ditas “virtudes femininas” como o casamento, a costura, a cozinha, a limpeza. Encontra-

se com referências autobiográficas ou ficções de H. H. que remetem à essas 

realidades. Ao dobrar seu corpo levando a cabeça em direção aos pés, vinca sua 

massa corpórea em diferentes ambientes, compondo cenas que chama de 

“fotodobragens”, possibilitando repensarmos a identidade formal da mulher e os 

automatismos orgânicos.  No trabalho em processo “Eu me repito”, na dissertação, 

Diane grava quase que diariamente a si mesma, dentro de casa, em close frente à 

câmera por alguns segundos encenando a frase “eu me repito”, dando a ver quebras  

na pessoalidade  e  a domesticação imperceptível,  apresenta a repetição e diferença, 

axiais na perspectiva conceitual com a qual se trabalha na pesquisa.   

 

 

Diane Sbardelotto, fotodobragem no banheiro da Casa do Sol, (2017) 
Fotografia da autora 

 

Paola Zordan conjugou às experiências das orientandas seu trabalho Teia2, objeto 

escultórico maleável penetrável em relação com ambientes, corpos e espaços. Com 

essa Teia desenvolve atividades de ensino, dando aulas, palestrando ou ministrando 

cursos. O trabalho vem sendo desenvolvido desde que o magistério se sobrejou a sua 
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carreira artística incipiente, logo após a conclusão do projeto de sua graduação no 

Bacharelado, em 1993. Ao contrário do trânsito habitual, em que a Teia intervém na 

atividade acadêmica como elemento perturbador, nesta residência a participação da 

professora-orientadora não se deu por trabalho encomendado ou convite, e sim por 

proposição de interagir com a Teia  na Casa do Sol. Também se propos a compartilhar 

sua correspondência pessoal com escritor Caio Fernando de Abreu, o qual marcou sua 

juventude,  e por quem conheceu a obra de Hilda Hilst.  

 

 

Paola Zordan, Correspondência com Caio Fernando Abreu, 1990-1991 
Registro da disposição na sala da Casa do Sol, fotografia da autoras 

 

Residir, mesmo em configuração de um trabalho de campo em busca de fontes para a 

pesquisa, é viver um determinado tempo-espaço e nessas coordenadas encontrar 

material para criações que concretizem o estudo empreendido junto ao que a residência 

possibilita. O contato com o arquivo nos fez descobrir traços inesperados de Hilda Hilst, 

seus desenhos, suas fotografias ao longo da vida, seus amores malfadados, suas 

dívidas e benesses. A presença de Caio Fernando Abreu como um dos habituais 

residentes da Casa,  marcou o andamento dos trabalhos, especialmente para Paola, 

que não sabia das intimidades entre Hilda e Caio. A descrição do encontro que Caio 

teve com Clarice Lispector, em uma lauda pós-escrita em carta para Hilda, reverberou 

durante a exploração do arquivo.  Estudar, neste contexto, concretiza vivências que 

englobam elementos mais sensíveis e poéticos que uma simples consulta bibliográfica, 
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com dados formalizados. Os elementos subjetivos de uma casa-museu-atelier, em uma 

residência temporária, envolvendo a poesia e a história de uma das maiores artistas 

brasileiras, abriram novas percepções nas pesquisas das residentes. Nos cinco dias  

dormindo, comendo e trabalhando na casa, o universo de Hilda Hilst foi explorado em 

incursões espaciais pelos cômodos e jardins, no uso de sua louça, nos reflexos 

advindos do espelho em que Hilda Hilst se olhava, tendo como informação diálogos em 

torno de fatos e afetos extemporâneos, advindos do testemunho da residente 

permanente da casa, a artista Olga Bilenky. 

 

Paola Zordan, páginas de caderno ocupadas na Casa do Sol, 2017 
 

 

Casa e memória de Hilda Hilst 

A Casa de Hilda Hilst, construída entre 1965 e 1966, tombada em 2012 como 

patrimônio material e imaterial, oferece a possibilidade de residências para artistas, 

escritores, críticos e intelectuais dispostos a vivenciar o espaço desenvolvendo projetos 

coletivos e individuais. Porém, mais do que um espaço de preservação de memória, a 

Casa do Sol possibilita convergências entre aquilo que se cria no presente e a vida e a 

obra de Hilda Hilst, mantendo-se política e poeticamente vinculado à proposta inicial da 

escritora pela amiga e atual residente Olga Bilenky. Sendo uma casa “a história que o 

tempo conta sobre o que foi, o que é, o que será uma casa” (GAUDENCIO; 

GAUDENCIO, 2011, p.301), na Casa do Sol, a reconstrução do passado se dá via 
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criações atuais que expandem o presente ao futuro como um lugar-potência de 

trabalho. Ao mesmo tempo, a casa está carregada de passado e da presença da 

escritora, que viveu nela desde sua construção até o ano de sua morte, 2004. 

Partindo da premissa de que a memória “precisa de espaço para ser ativada e 

estimulada” (SEEMANN, 2006, p.44), trazemos a constituição polissêmica da memória, 

faculdade que privilegia relações entre pessoas a partir de construções conservadas em 

objetos, livros, cartas, músicas, lugares etc. Em nossas pesquisas, o conceito de 

memória interessa como faculdade arquivista que organiza vestígios com a intenção de 

perpetuar exercícios poéticos. Embora a construção da memória exija o uso de 

faculdades racionais, necessitando de imagens e recursos organizativos, a memória 

enquanto propulsora do "mito-história-romance", segue a máxima de Homero, para o 

qual “versejar era lembrar”. Assim, tomamos os estudos de Le Goff sobre as origens da 

poética grega porque, se “a palavra poética é uma inscrição viva que se inscreve na 

memória como no mármore” (LE GOFF, 1990, p. 439), a poesia não se aparta da 

memória, ambas podendo ser compreendidas como “saber e mesmo uma sagueza, ima 

sophia” (LE GOFF, 1990, p. 439).  

É a partir daí que pensamos a figura de Olga como mnemon3 , e no caso, de Hilda Hilst, 

como uma memória viva, através dos modos de viver o espaço da Casa do Sol e dos 

modos de considerar sua obra. Para nossa mnemon, tanto a casa como seu jardim 

fazem parte dessa memória viva, e para preservá-la, é preciso vivê-la, tornando o tudo 

e nada sagrado pelas experiências cotidianas, dando sentido e valoração poética à sua 

poesia através do corpo. 

Abrigando as tensões entre vida e obra, subjetividade e vida literária, e 
tumultuando os espaços do público e do privado, a Casa do Sol permite-
nos assim, situá-la no território das bioescritas (SHCOLNIK, 2016, 
p.1211). 

 
Como espaço “biopoético”, a Casa do Sol está aberta a residentes, convívios e usos 

cotidianos, diferente de outras “casas museus”, pois ela não se propõe a reconstituição 
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pura das disposições do passado, ainda que traga o modo de vida de pessoas que já 

não estão mais ali.  

Quem vai à Casa do Sol, vai à casa de Hilda Hilst. Há certo desejo de 
intrometer-se em uma privacidade alheia, uma vontade de olhar a forma 
como a autora viveu, conhecer seu dia a dia e tentar se aproximar de 
sua forma de pensar e agir (RODRIGUEZ, 2015, p.08). 

 

Tomando a memória como força “ligada ao corpo” (LE GOFF, 1990, p.456), mesmo que  

influências possam ser apontadas, elas escapam a uma definição precisa. A casa é o 

corpo da escritora, sua permanência. Se “a maneira de morar revela o espírito de seu 

morador e o momento histórico no qual está inserido” (SCARPELINE, 2012, p.78), na 

Casa do Sol a história não faz jus ao estilo e aos elementos ali dispostos.  Construída 

imitando estilo colonial, a arquitetura da Casa do Sol corrompe as referências 

temporais, criando um espaço intempestivo pleno de objetos heteróclitos, no qual 

referencias se misturam e estilos se confundem. Os objetos utilitários e decorativos, 

assim como o seu imponente jardim, embora tragam outros tempos, materializando a 

memória de Hilda, são parte presente da casa, sem nenhum tratamento de caráter 

museológico para representar um tempo que já se foi, mas sim tornar presente a 

memória viva de uma obra que pulsa.      

 

 

Diane Sbardelotto, Intervenção na cozinha da Casa do Sol, 2017 
Foto da autora 
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Das figuras fugidias 
 

Passará 
Tem passado 
Passa com sua fina faca 
(HILST, 2017, p.344) 
 
Minha sombra à minha frente desdobrada 
Sombra de sua própria sombra? 
Sim. Em sonhos via. 
(HILST, 2017, p. 460) 

 

A procura pelas sombras de H.H. é golpeada por delicadezas... a figura feminina de 

mnemon é uma mulher antiga, de cabelos alaranjados e sorriso de menina. Uma figura 

ereta e não menos fantasmagórica que os objetos da casa, que encena um guia como 

um som alto de salto em madeira: susto corporal no silêncio dos cômodos. Com ela, um 

percurso sensível é recortado entre os cães. Ela parece carregar todas as chaves da 

casa rosa labiríntica e conhecer todas as projeções de suas sombras, inclusive aquelas 

que jamais serão vistas. Aqui, a natureza poética das novas relações desfaz os 

conceitos anteriormente criados: as cenas se despem e as sombras perdem seus 

contornos conhecidos. É onde todo trânsito devém força e toda palavra > criação. Mas 

quando logo se percebe o movimento imaterial da transformação, mnemon alaranjada 

abandona as visitantes, que agora estão prontas para residir no lugar onde as letras 

impressas avisam: Vês como fico pequena e tão pouco inventiva?/São palavras róseas, 

mas sangram e São feitas de carne (HILST, 2007, p.415).  
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Aline Daka, Santinha, 2017 
Desenho pedido a partir de estatueta de resina fosforescente  

Objeto de Paola na Casa do Sol 
Nanquim sobre papel, 20 cm x 26 cm 

 

A sombra de H.H. tem corpo: vários corpos simultâneos, mas que são fugidios. 

Desenháveis somente enquanto criação: é tudo desejo tentando viver em ti. Sem 

silhueta definitiva, porque é cega. Cega como Dibutades4 que desenha o inominável, 

aquilo que não é representável, a memória de si mesma, a intensidade do “enigma 

velado da proximidade” (DERRIDA, 1981, p. 34), nos quadros, nas imagens religiosas, 

no altar sobre a lareira, nos pseudo totens e santos esculpidos em madeira. Carregados 

de representação, porém sem nada a apresentar5 além do que o que neles se projeta.  

 

Criar: sua residência, seu próprio ritual, seu desejo, sua memória, sua casa e suas 

singulares entradas de sol, pois “é neste mundo que te quero sentir” (HILST, 2017, p. 

414). Uma boneca quitapeña6 confeccionada por Aline Daka é projetada em objetos 

simbólicos pela casa. A ação foi elaborada para "quitar as penas" que sabemos 

existidas no contexto de memórias mantidas em imagens, presentes porque 
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preservadas como um instante maleável, um entre-vida e morte. A quitapeña é uma 

experiência de meditação que surge como a morte ceifadora no poema de Hilda Hilst 

que “passa com sua fina faca” (HILST, 2007, p.344)  recriando a sua necessidade, 

como propulsora dos cortes necessários para a manutenção da vida. A boneca 

quitapeña foi deixada na casa entre os objetos que outros residentes deixam (não 

menos afiados) para proteger as nuances... e entretanto, como escreveu H.H. no seu 

caderno contando sonhos: “mesmo perto das aparências das coisas, esta carta 

continua isenta de todo mal” (HILST, 1972). 

 

 

Aline Daka, Quitando penas, 2017 
Fotos da autora (Maio de 2017) 

 
 
Dobras e fios 

O livro “Profissões para mulheres e outros artigos feministas” de Virginia Woolf, autora 

entre as lidas por H. H. amornava em leitura incompleta sobre a mesa da solene e 

noturna sala da Casa do Sol, deixado por um residente. Sem desmarcar a página em 

que foi parado, lido por Diane numa manhã chuvosa dessa semana de maio, no sofá 

entre almofadas com rosas bordadas manualmente em ponto cruz (provavelmente não 

por um homem), tem algumas questões reencontradas no retorno à Porto Alegre, no 

recém comprado Um teto todo seu, que bateu à porta de sua quitinete na manhã de 

véspera da viagem para a residência, junto com a recém lançada coletânea da obra 
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poética de H.H.,  Da poesia. Nesses escritos de Woolf, Diane reencontra a inquietação 

que acompanha seus pensamentos durante toda residência como parte de sua 

pesquisa sobre subjetivações da mulher artista, o que é também matéria dos poemas 

de Hilda. A construção de uma casa para nela ser escritora, um teto todo seu, mais do 

que um lugar de morar, o marco, a condição de uma decisão de profissão e de vida. 

Dar-se inteira à criação, Antes de ser mulher / Sou inteira poeta (HILST, 2017, p. 256). 

 

 C:\U sers\Diane Sbardelot to\Desktop\Residência Hilda - FOTO S\DO CUMENTO S E E SCRITOS\1b..jpg 
Imagens da série Fio de Ariadne na Casa do sol.  

Fotografia de Diane Sbardelotto. (2017) 
 

O livro de poemas de Hilda Hilst, Júbilo, memória, noviciado da paixão(1974) onde 

Ariana/Ariadne e Dionísio são figuras de sua paixão não correspondida por J.M.N., 

serve de mote para Diane percorrer/perder-se nos labirintos da casa e do jardim. Com 

um fio de lã vermelho, traceja alguns caminhos pela Casa do Sol sem intenção de 

delimitar percursos ou espaços. Ao contrário, trata-se de um fio arrebentado, finito, 

visual, vermelho. O clamor de Ariana por Dionísio, embora para ele, ela lhe pareça 

demasiado intensa./E de aspereza./E transitória se tu me repensas é uma procura Em 

cada canto da Casa/ Evidência veemente/ Do teu rosto (HILST, 1974, p. 231), mas 

também, por algo que ele não pode lhe dar. O fio é espiritual, circula a figueira na qual 
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muitos pedidos foram feitos. Sublinha uma misticidade presente, um mergulho em 

profundezas de si através de, e na obra-vida de H.H. 

 
Esse fio sanguíneo, rubedo, advém do fio em nigredo da obra Teia, onde todos os fios 

encadeados se acomplam aos que os espaços-corpos apresentam. Uma das 

revelações de nosso trabalho de campo foi descobrir o amor de Hilda, não 

correspondido, por um poderoso herdeiro de notável jornal paulista. Teseu, falso 

Dioniso cantado em júbilo (Julio), causa o sofrimento. Fado inevitável, cantado para as 

Parcas que marcam o início, a extensão e o fim de uma vida.  

 

 
 

Paola Zordan, Teia, desde1993 
Instalação no patio interno da Casa do Sol (Maio de 2017) 

Fotografia da autora 
 

 
Obscenas Senhoras 

A ida de Hilda para a Casa do Sol é, em diversos textos já escritos sobre sua vida e sua 

obra, descrita como “afastamento” dos círculos sociais paulistas que a escritora 

frequentava. Rubens Cunha entende essa reclusão como rito de passagem que, ao 

colocar a autora “à margem” não finaliza o processo, ficando a instabilidade da 

transição na sempre incompletude dos versos.  Ao final dos anos 1960, ainda sem luz 

elétrica, apenas com lampiões a gás, o que se instaura como Casa do Sol é um espaço  

intempestivo,  próprio para a arte e para a criação.  
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Espaço aberto e fechado ao mesmo tempo. Dobra em que a liberdade, 
tão em voga naqueles anos, ali acontecia em outra forma e em outro 
conteúdo. Essa dicotomia entre estar envolvida com a casa, pela casa e 
por tudo o que nela se fez espaço-tempo para criação, e precisar 
participar das relações literárias, colocar-se no jogo dos pareceres e dos 
apareceres, retomar o espaço-tempo que havia deixado de ser 
prioritário, acrescenta ainda mais complexidade a todo esse processo 
[...]” (CUNHA, 2013, p.252). 

 

A vida de Hilda Hilst, eternizada em palavras, nos envolve pelas atmosferas da casa, na 

qual seus críticos consideram que tenha alcançado sua “maturidade” poética. O ínfimo, 

íntimo, marca “voos solitários” na paradoxal “busca por um mundo em que as questões 

espirituais sejam tão prementes quanto as políticas, sociais ou artísticas” (CUNHA, 

2013, p.259). Embora dissesse não escrever sobre si, no livro Obscena Senhora D. 

Hilda faz descrições claramente autobiográficas que confundem-se com sua 

personagem.  

Perante o espelho do banheiro de Hilda, num tipo de exercício fotográfico que, desde 

2005, Paola denomina refletratos, ficção e realidade se dispõem nas imagens das três 

residentes. Três mulheres envolvidas na produção de um grupo de pesquisa que não se 

distingue dentro de nenhuma especificidade das Artes Visuais. A literatura não se aparta 

das poéticas desenvolvidas pela participantes, também ocupadas com as 

transversalidades do campo educacional.  Frente a infâmia da própria produção,  vivida 

sob os juízos que a instituição faz sobre quem não se enquadra em suas classificações 

e parâmetros, peitos nus se abrem ao jogo reflexivo de uma imagem sempre distorcida 

pelas luzes e pela própria corrupção da superfície que a rebate. Mulheres na 

obscenidade subjetiva da arte impedida de o ser. O corpo da artista e o corpo da mulher 

são um mesmo, em cenas e formas distintas numa superfície de reflexão.  
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Fotografias self no espelho da Casa do Sol. 
Aline Daka, Diane Sbardelotto e Paola Zordan (2017) 

 

Em resposta à sua não aceitação, Hilda escreve:  “Não sou entendida, portanto, existo” 

(HILST, 1974). Não somos lidas, por isso, escrevemos. Não consideradas, no entanto, 

ali estamos, inteiras, vivendo o reflexo que jamais subsumirá tudo o que vivemos.   

 
 
Notas 

                                                        
1
 �A pesquisa Aparelhos Disciplinares: poéticas, micropolítica e educação desdobra-se em diversos projetos, tendo 

uma de suas vertentes sido apresentada na 25
a
 Encontro da ANPAP e  Poéticas da Criação/UFES 2016. Registros 

disponíveis em  https://plus.google.com/collection/MC_MYB e https://plus.google.com/collection/wRbD1, acesso 
junho 2017.  
2
 �As diversas disposições e usos desse objeto, incluindo os registros na Casa do Sol, podem ser conferidas 

em https://plus.google.com/collection/gFIYCE, acesso junho de 2017.  
3
 �Na Grécia, essa figura pode ser assim descrita: “o mnemon é o servidor de um herói que o acompanha 

sem cessar para lhe lembrar uma ordem divina cujo esqueçimento traria a morte. Os mnemones são utilizados pelas 
cidades como magistrados encarregados de conservar na sua memória o que é útil em matéria religiosa 
(nomeadamente para o calendário) e jurídica. Com o desenvolvimento da escrita estas "memórias vivas" 
transformam-se em arquivistas.”(LE GOFF, 1990,  p.438) 
4
  O mito de Dibutades, ou da origem do desenho, nos conta que o desenho é criado a partir da sombra e da 

luz, em que Dibutades ao desenhar a silhueta do seu amante que parte em viagem, torna visível a sua presença. O 
mito é pensado por Derrida em Mémoires d’Aveugle como uma outra maneira de ver “a questão do ver e do dizer” e 
“da invisibilidade no coração do visível”, “constituindo o  referido mito a  origem do desenho e  havendo nele uma 
aproximação entre desenhar e não ver, a tese de Jacques Derrida é a de que cada vez que um desenhador figura a 
cegueira, ele cumpre o  seu auto-retrato, enquanto desenhador-cego.” (ALMEIDA,2002)  Disponível em:  
http://revistaphilosophica.weebly.com/2002.html, acesso em 24 de maio de 2017 
5
 � Junto a  pesquisa Essa senhora, incidências femininas, problematizações em torno das figurações 

religiosas são desenvolvidas no projeto Idolatria Iconoclasta, cujas produções, em especial as constituídas como 

Virgens Vulvas,  apresentadas no 24
o
 Encontro da ANPAP, podem ser visualizadas em: 

https://plus.google.com/collection/op9FCE, acesso junho 2017. 
6
 As quitapenas são bonecas ameríndias, provavelmente originadas da Guatemala. Elas são usadas pelas 

comunidades indígenas para espantar o males, funcionando como bonecas mágicas. Construídas com materiais 
simples, as quitapenas tem o poder de levar consigo as perturbações. As mães costumam colocar embaixo do 
travesseiro das crianças, que contam os males para a boneca, que os dilui na manhã seguinte. O ARCOE 
transformou a prática de confecção de quitapenas em projeto de extensão e realiza encontros quinzenais que 
também funcionam como estudo artístico e clínico. 
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