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RESUMO 

 

O objetivo central da presente pesquisa é compreender os processos de 

transformação de residências particulares em Patrimônio Cultural, tendo como foco 

central a análise da Casa do Sol, morada da escritora Hilda Hilst, tombada em 2011 pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC). Visando 

melhor atingir o objetivo proposto, a metodologia utilizada pretendeu levantar os 

diversos aspectos do contexto de construção do imóvel, sua trajetória, a composição do 

acervo, os aspectos jurídicos e as transformações funcionais que vivenciou na passagem 

do particular para um lugar de memória. Em cada conjunto documental buscou-se reunir 

e confrontar os documentos relativos às estratégias utilizadas para a elaboração e 

inserção da Casa do Sol como parte do legado de Hilda Hilst. As intencionalidades dos 

agentes responsáveis pela transformação funcional e simbólica pela qual passou a 

residência tornam-se fundamental nessa perspectiva, visto que a casa é um espaço 

musealizado, utilizado por um grupo de agentes como instrumento de mediação e de 

negociações de sentido, cuja materialidade é mobilizada para atender demandas 

específicas no presente. Entender a constituição de Patrimônios através da interpretação, 

ordenação e exposição da cultura material, pode elucidar um contexto mais amplo de 

disputas sociais pela memória e demonstrar de que forma os lugares e os objetos se 

comportam como suportes de um processo permanente de construção e reconstrução de 

identidades na sociedade contemporânea. Dessa forma, a revisão bibliográfica referente 

ao movimento de extensão das práticas de preservação, a análise da cultura material 

disponibilizada no ambiente e a identificação dos agentes intencionados, compõem a 

tríade necessária para compreender o contexto mais amplo de tombamento da Casa do 

Sol. A pesquisa revelou indícios históricos importantes no que diz respeito a uma 

configuração social única, uma teia de relações que sustentam a dimensão material e 

imaterial de um processo complexo e dinâmico.  

 

 

Palavras-Chave: Memória, Patrimônio Cultural, Museus Casas, Hilda Hilst, Cultura 

Material.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present research is to understand the processes of 

transformation of private dwellings in Cultural Heritage as a central focus the analysis 

of “Casa do Sol”, residence of the writer Hilda Hilst, registered in 2011 by the Defense 

Council of the Cultural Heritage of Campinas (CONDEPACC).  In order to better 

achieve the proposed objective, the methodology intended to raise the various aspects of 

the context of the property construction, the trajectory, the development of the acquis, 

the legal aspects and functional transformations that experienced on the particular 

passage to a place of memory.  In each group of documents sought to aggregate and 

confront the documents relating to the strategies used for the preparation, insertion and 

acceptance  of the “Casa do Sol” as part of the legacy of Hilda Hilst.  The literature 

review concerning the extension movement of preservation practices, analysis of 

material culture available in the environment and identification of intended agents, 

make up the triad needed to understand the broader context of this registration of the 

“Casa do Sol”. This research allowed us to conclude that the interventions were subject 

the heritage of  this house bring up important historical evidence with respect to a single 

social setting, a chain of relationships that sustain the material and immaterial 

dimension of a complex and dynamic process. The intentions of the agents responsible 

for the functional and symbolic transformation that the residence passed become 

fundamental in this perspective, since the house is a “musealized space” used by a 

group of agents as an instrument of mediation and negotiations of meaning, whose 

materiality is mobilized to meet specific demands in the present. Understanding the 

formation of Heritage through interpretation, ordering and exhibition of material 

culture, can explain a wider context of social disputes over memory and demonstrate 

how the places and objects behave as supporters of a permanent process of construction 

and reconstruction of the identities in contemporary society.  
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INTRODUÇÃO 

Em Agosto de 2011, fui convidada a compor uma equipe vinculada ao Centro de 

Documentação Alexandre Eulálio (CEDAE), da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), que ficaria responsável pelo inventário da biblioteca particular da 

escritora Hilda Hilst e pela realização de um projeto de conservação para o Centro de 

Documentação localizado em sua residência, chamada de Casa do Sol. Meu 

conhecimento sobre a autora e sua obra era nulo e minha relação com o local era 

estritamente profissional. Ao longo dos quatro meses de trabalho no interior da casa, 

foram levantados e organizados 2.853 livros e 1277 objetos fotográficos. A ambiência, 

assim como o contato com alguns dos herdeiros que supervisionavam o trabalho e o 

acervo existente nos fez perceber que a riqueza cognitiva desse local não se esgotava em 

seus aspectos físicos, muito pelo contrário: era possível perceber indícios de um projeto 

amplo e complexo, empenhado em manter viva a memória de Hilda Hilst. 

A motivação para essa pesquisa surgiu, portanto, de uma experiência particular 

anterior à minha aprovação no Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em 2013. No momento em que 

trabalhávamos no inventário de parte do acervo da Casa do Sol, o CONDEPACC havia 

aprovado a realização do estudo de tombamento pelo órgão técnico e a expectativa dos 

herdeiros era pela sua rápida aprovação pelo Conselho, o que de fato ocorreu no fim 

desse mesmo ano. Desde então, o interesse pelo tema me permitiu iniciar o 

levantamento de inúmeras fontes que contavam a história da Casa do Sol, de Hilda e os 

aspectos mais contundentes que conformavam a relação entre as duas. 

Compreender a transformação da Casa do Sol em um Museu Casa implica em 

considerar uma multiplicidade de aspectos que estão no entorno das políticas, práticas e 

intencionalidades que compõem o amplo espectro da preservação patrimonial. A grande 

especificidade do momento em que vivemos é a crescente participação dos mais 

variados segmentos da sociedade civil, atrelados ao trabalho de profissionais no interior 

do aparelho do Estado que, detentores de saberes específicos, colocaram em marcha um 

novo conceito de patrimônio cultural. 

A nova configuração mundial e as consequências das transformações políticas e 

sociais da modernidade acabaram por influenciar a acepção legal do conceito de 

Patrimônio que passou a ser fortemente ligado ao território e à memória, ambos 

operando como vetores da identidade. Este conceito assumirá papel central nesse 

debate, pois a busca constante por vínculos identitários que apaziguem a existência 

dramática do homem, como veremos, está no cerne das ações patrimoniais observadas. 

A Nação, que por longo tempo foi o elemento centralizador dos discursos patrimoniais 

por meio da tentativa de expressar um sentimento de identificação grupal, deixou de ser, 

nas últimas décadas do século XX, o principal referencial coletivo, diante da 

impossibilidade de abarcar sua complexidade.  
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A ideia de uma memória coletiva única, que representasse todos os segmentos 

da sociedade, perdeu espaço para novos sujeitos que reivindicavam seu lugar na 

História. Isso gerou a necessidade de criar novos instrumentos para perpetuar as 

memórias que consideramos relevantes. Nessa perspectiva, o Patrimônio Cultural pode 

ser uma categoria interessante para o conhecimento histórico, justamente por ser 

símbolo de algo para além de sua materialidade, já que o que eleva à categoria de 

Patrimônio não é a natureza do objeto em si, mas a operação intelectual que permite que 

sejam vistos como tal. 

No campo do patrimônio, a transformação de residências particulares em 

Patrimônio Cultural tem se mostrado reveladora de como os vários agentes históricos 

interpretam e materializam seu passado e de que maneira significam essa memória no 

tempo presente. No que diz respeito à patrimonialização das residências de escritores, 

podemos observar, a partir de alguns exemplos práticos, a importância exercida pela 

posição social ou profissional do proprietário e o peso da existência de um acervo 

original, que materialize a memória desses personagens. Do mesmo modo, a 

participação de herdeiros vinculados afetivamente a esses personagens, quase sempre 

produz uma memória específica em cada um desses ambientes, procurando reproduzir a 

vida de seus habitantes ou certo modo de habitar. 

São diversos os exemplos de bens com essas características espalhados pelo 

Brasil. Apenas para citar alguns, cujos patronos dispensam maiores apresentações, 

temos a Casa de Rui Barbosa (RJ); Museu Casa de Cora Coralina (GO); Casa Museu de 

Graciliano Ramos (AL); Casa do Poeta Jorge de Lima (AL); Museu Casa Guimarães 

Rosa (MG); Museu Casa de Casimiro de Abreu (RJ); Casa de Cultura Euclides da 

Cunha (SP); Museu Histórico e Pedagógico Monteiro Lobato e Casa Guilherme de 

Almeida (SP). A constatação de que a musealização e a preservação desses locais, são 

utilizadas como importantes mecanismos de constituição da memória coletiva na 

sociedade contemporânea, nos permite transcender a associação mecânica com a 

história de vida de Hilda Hilst e pensar a Casa do Sol e seu acervo como um conjunto 

de indícios que nos permitem acessar sua dinâmica, em um processo mais amplo de 

transformação de memórias particulares em patrimônio cultural. 

Para compreendermos o processo de tombamento da Casa do Sol, partimos de 

três eixos centrais: as relações entre Hilda Hilst e a Casa do Sol; a gestão e os usos da 

cultura material como forma de comunicar uma memória específica e a conformação de 

uma prática pública voltada para a preservação do patrimônio em Campinas. A partir 

desses eixos procuramos recuperar a complexidade do bem cultural, trazendo para a 

análise tantos seus aspectos materiais, quanto suas dimensões tangíveis e simbólicas. 

Acreditamos que esses eixos são de fundamental importância para revelar um momento 

privilegiado das práticas culturais onde se constata o patrimônio como um fato social, 

momento de transição das práticas sociais de valorização para as práticas oficiais de 

proteção, caracterizado pela instituição da preservação como prática pública, pelo 
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estabelecimento de uma legislação própria para garantir sua proteção e também a sua 

utilização como meio de comunicação social. 

Com a análise das fontes pretendeu-se o levantamento dos diversos aspectos que 

conformam o contexto de construção do imóvel, sua trajetória, a composição do acervo, 

os aspectos jurídicos, as transformações funcionais e simbólicas que vivenciou na 

passagem do particular para um lugar de memória. Em cada conjunto documental, 

procuramos  reunir e confrontar os documentos que traduzissem as estratégias utilizadas 

para a elaboração e  inserção da Casa do Sol como parte do legado de Hilda Hilst.  

Dessa forma, o primeiro capítulo busca recompor a trajetória histórica da 

residência desde sua construção, em 1966, até o seu tombamento, em 2012. À 

semelhança de outras casas de escritores transformadas em Patrimônio Cultural, foi 

necessário recompor a trajetória do personagem central que move esses processos, no 

caso Hilda Hilst, pois será ela o elemento principal para a compreensão do bem como 

um Patrimônio Cultural. A casa tem sua própria trajetória histórica, cuja origem está 

relacionada às escolhas pessoais da escritora, mas que deve ser entendida na teia de 

relações que lhe conferem sentido e que, após sua morte, possibilitam a 

patrimonialização. 

O segundo capítulo tem como objetivo apresentar a Casa do Sol, objeto do 

tombamento. A partir de uma breve discussão sobre a cultura material, procuramos 

realizar uma descrição dos principais elementos que compõem o espaço, ressaltando os 

aspectos materiais, mas trazendo também a dimensão intangível que lhe confere sentido. 

Os usos da Casa, do acervo e a maneira como foram geridos após a morte da autora 

revelam as intencionalidades dos agentes na consolidação de um projeto que tem por 

objetivo preservar a memória de Hilda Hilst. 

No terceiro capítulo procuramos entender os contornos que a noção de 

patrimônio e as práticas de preservação assumiram na contemporaneidade. Isso 

implicou o aprofundamento em leituras sobre a constituição do campo patrimonial no 

Brasil e, mais especificamente, foi imprescindível realizar um breve histórico dos 

aspectos institucionais do órgão de defesa do patrimônio de Campinas, o 

CONDEPACC. Uma vez recuperadas as noções de patrimônio, cultura e preservação 

sob as quais atuam o órgão, analisamos o processo de tombamento da Casa do Sol, 

levantando as principais questões colocadas, identificando os agentes envolvidos, os 

entraves, as justificativas, a atribuição de valor e os discursos mobilizados para 

transformar a residência em patrimônio cultural. 

Por fim, esta dissertação procura contribuir para a compreensão da 

complexidade dos processos culturais que atribuem usos e sentidos à materialidade, 

agregando a ela significado, valor histórico, autenticidade e produzindo os elementos 

que justificam a sua conservação pelos órgãos oficiais. 
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1 MUSEALIZAR A VIDA, PRESERVAR A MEMÓRIA: OS MUSEUS CASAS E 

A TRANSFORMAÇÃO DE RESIDÊNCIAS PARTICULARES EM 

PATRIMÔNIO CULTURAL  

 

Considerando as discussões que são travadas no campo da museologia e do 

patrimônio, faremos a seguir uma breve apresentação dos princípios que orientam as 

práticas museais na atualidade, refletindo sobre as especificidades dos Museus Casas e 

problematizando de que forma essas instituições podem contribuir para revelar a 

complexidade dos processos de musealização, característicos do Patrimônio Cultural 

Brasileiro. 

Em alguns dos processos de patrimonialização de Museus Casas no Brasil, por 

mais que a noção de Patrimônio tenha se ampliado e complexificado de forma 

significativa, os valores que regem esses processos estão sempre fincados na 

importância dos patronos e das posições sociais ocupadas por eles. O processo de 

tombamento da Casa do Sol reitera essa relação, já que tem na figura de Hilda Hilst e 

seu papel no campo literário, o valor central que justifica a transformação da residência 

em Patrimônio Cultural de Campinas. O objetivo deste primeiro capítulo é recuperar 

algumas das dimensões da relação intrínseca entre Hilda Hilst e a Casa do Sol,  a partir 

do cruzamento de suas biografias.  

 

1.1 Os Museus Casas e o Patrimônio Cultural 

 

Atualmente os princípios que orientam a prática museal são o valor humano, a 

promoção da cidadania, o cumprimento da sua função social, a valorização e  

preservação do Patrimônio Cultural e Ambiental, a universalidade do acesso e a 

valorização à diversidade cultural. O campo museal no Brasil encontra-se em franca 

expansão dada a criação de uma série de instituições, das mais diversas tipologias, 

tamanhos, acervos e temáticas: 

(...) museus da cidade, museus de bairros, novos museus ou eco museus, 

museus tradicionais (...) Musealizamos por que os objetos possuem sua 

musealidade (qualidade histórica, antropológica, sociológica, técnica, 

artística, econômica, etc.). A musealidade é uma qualidade atribuída e pode 

ocorrer por critérios determinados por especialistas e ou pelo publico, por 

meio de sua participação nos processos de musealização. (CURY, 2005: 9) 

As transformações sociais, econômicas e políticas do século XX, em consonância 

com a constituição da Museologia como disciplina acadêmica, fizeram com que os 

museus assumissem novos contornos, ampliando e complexificando. O International 

Council of Museums (ICOM), desde 1946, ano de sua criação, atualiza a definição do 
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termo, através de diversos eventos e publicações, para que ele possa corresponder mais 

proximamente à realidade dos museus pelo mundo: 

Esse novo momento constitui um exemplo expressivo no qual o modelo de 

Museu atende às demandas socioculturais que se articulam em nível de 

postura política e de participação cidadã, ocorrendo um movimento de 

reafirmação do papel social dos Museus, voltado à inserção da história de 

diversos grupos na função de protagonistas para a elaboração dos espaços 

musealizados e, ao mesmo tempo, reforçando a luta pela Preservação, 

procedimentos inspirados em novos formatos interpretativos. (LIMA, 

2009:42).  

A relação entre a criação de museus e a preservação do patrimônio no Brasil foi 

instituída pelo Decreto-Lei Nº25, no qual se estabelece que caberia ao SPHAN manter, 

conservar e expor as obras históricas e artísticas de sua propriedade, incluindo o Museu 

Histórico Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, além de: “(...) tantos outros 

museus nacionais quantos se tornarem necessários, devendo, outrossim, providenciar no 

sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com finalidades 

similares.”(BRASIL, Decreto-Lei Nº25, 1937, Art.24)   

No primeiro capítulo da mesma lei, são compreendidos como Patrimônio 

Cultural: “(...) Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 

integrante do patrimônio histórico ou artístico nacional, depois de inscritos separada ou 

agrupadamente em um dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.” 

(BRASIL, Decreto-Lei Nº25, 1937, Art. 1º) Vemos, portanto, já na gênese do SPHAN, 

uma relação intrínseca entre o patrimônio e os espaços musealizados. 

Em janeiro de 2009, com a assinatura da Lei nº. 11.906, criou-se o Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), autarquia vinculada ao Ministério da Cultura que 

sucedeu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) nos direitos, 

deveres e obrigações relacionados aos museus federais. O órgão passou a ser 

responsável pela Política Nacional de Museus (PNM) 
1
e pela melhoria dos serviços no 

setor. A definição de museus defendida pelo IBRAM está em consonância com a do 

ICOM, adotada durante a 22ª Conferência geral de Viena em 2007: 

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins 

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, 

para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e 

turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 

ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 

                                                           
1 Para promover a valorização, a preservação e a fruição do Patrimônio Cultural brasileiro, a PNM foi elaborada a partir de sete 

eixos principais: Gestão e configuração do campo museológico; Democratização e acesso aos bens culturais; Formação e 

capacitação de recursos humanos; Informatização de museus; Modernização de infra-estruturas museológicas; Financiamento e 

fomento para museus e Aquisição e gerenciamento de acervos museológicos.  

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museologia
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sociedade e de seu desenvolvimento.(...) Parágrafo único. Enquadrar-se-ão 

nesta Lei as instituições e os processos museológicos voltados para o trabalho 

com o patrimônio cultural e o território visando ao desenvolvimento cultural 

e socioeconômico e à participação das comunidades.” (BRASIL. Lei Nº. 

11.904, 2009, Art. 1º). 

Apesar de estar muitas vezes ancorado no objeto, o museu não está restrito à 

cultura material: ele insere-se na pesquisa, documentação, conservação, ressignificação 

e comunicação que lhe são característicos. No campo dos museus a perspectiva de 

patrimônio que associa objeto-espaço-prática-praticantes representa um contexto 

favorável para interseções museológicas diversas. Dentro da diversidade de instituições, 

os Museus Casas são unidades museológicas que se caracterizam por serem, por 

definição, abrangentes e heterogêneas. Os especialistas consideram esta tipologia de 

museu uma característica da modernidade. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE 

MUSEUS CASAS, 1,  2010:64)  

A relevância dos Museus Casas reside, entre outros aspectos, na criação de um 

comitê específico vinculado ao ICOM para pensar essa tipologia. Foi em 1997, durante 

a conferência "História Viviente, Casas Históricas y Casas Museo", 
2
que se ressaltou 

pela primeira vez a importância da criação de um comitê dedicado a essa categoria 

particular de museu. Na ocasião, diretores e conservadores de um grande número de 

casas históricas assinaram uma petição que foi apresentada e aprovada pelo presidente 

do ICOM da Itália, Giovanni Pinna, na Conferência Geral do ICOM, ocorrida em 

Melbourne, em 1998.  

Devido a seu caráter internacional, definiu-se a nomenclatura de Historic House 

Museums/Demeures Historiques-musées / Residências Históricas-Museo, definindo-se a 

abreviatura "DEMHIST", a partir da versão Francesa. No ano seguinte, mais 

precisamente em julho de 1999, uma nova conferência ocorreu em São Petersburgo, na 

qual foram discutidos e aprovados os regulamentos do comitê. Em 2000, o Château de 

Versailles hospedou a reunião do conselho do DEMHIST, a fim de planejar futuras 

atividades acadêmicas e estabelecer os temas para próximas conferências. O comitê 

nesse momento tentou identificar propostas de ação. Apresentou-se um projeto de censo 

e classificação das casas, realizado pela equipe liderada pela italiana Rosanna Pavoni. 

Em quatro de novembro de 2000, a substituição de membros do comitê deu lugar a 

Magaly Cabral, diretora da Casa de Rui Barbosa, demonstrando a relevância do Brasil 

para o campo. (BERENS, 2009) 

Os Comitês do ICOM são compostos por especialistas de todas as partes do 

mundo. Hoje a instituição conta com 31 comitês dedicados a uma ampla variedade de 

especialidades referentes aos museus. Em um contexto onde o estudo da disciplina 

histórica voltava seu interesse para a vida cotidiana e o sentido da subjetividade, o 

                                                           
2
 A conferência ocorreu no Palazzo Spinola, localizado na cidade italiana de Genova.  
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DEMHIST surge com a proposta de estudar esses aspectos a partir das perspectivas que 

esse tipo específico de museu permite articular.  

 O Comitê reflete a necessidade de se pensar de forma articulada as políticas 

para essas instituições: “Essa temática individualizou-se na área da museologia graças 

às necessidades dos espaços e memórias que as casas museus encerram, e ao caráter 

local e original que lhes é indissociável.” (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE 

MUSEUS CASAS, 1, 2010: 26) Segundo o autor, a utilidade de um comitê desse tipo 

depende em grande parte da capacidade que ele tem de fazer conhecer e circular ideias 

que são expressas durante suas atividades oficiais, ideias que nascem graças ao encontro 

de diversas profissões e se desenvolvem por meio da colaboração entre diferentes 

experiências. (BERENS, 2009) O primeiro trabalho da comissão foi definir quais seriam 

as instituições que se enquadrariam na tipologia. Definir Museus Casas era uma 

necessidade e, assim, foram estabelecidos alguns elementos essenciais para a 

compreensão desses espaços.  

1.2 Os Museus Casas como Tipologia Museal 

 

A partir da variedade e complexidade desses locais, que apresentam diferentes 

formas, tamanhos, espécies de acervos, modos de gestão, variedades de recursos, 

localização e usos, o elemento que pode ser ressaltado como denominador comum entre 

eles é a maneira como se apresentam enquanto uma zona de fronteira entre o material e 

o imaterial.  

Esses locais se destacam e se multiplicam pois, como ressaltou Márcio Doctors: 

“Teremos tantas casas museus quantos forem os tipos de diferentes de vida que 

desejamos conservar.” (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 1, 

2010: 41) Assim como diferem em suas características físicas, seus acervos e usos que 

são feitos deles, as formas de compreensão dos Museus Casas como patrimônio também 

diferem e devem ser sempre analisadas em suas especificidades históricas, para serem 

melhores compreendidas.  

A lista das chamadas casas históricas tombadas pelos órgãos de preservação, 

demonstra que foram patrimonializados imóveis correspondentes a vários tipos de 

vultos da história brasileira e heróis nacionais como Ana Nery, Tiradentes, Santos 

Dumont, Deodoro da Fonseca e General Osório. Tombaram-se também aquelas 

relativas aos líderes revolucionários, ainda que de expressão estritamente local  e fora da 

dimensão nacional como Garibaldi, Peregrino de Carvalho, Davi Canabarro e Bento 

Gonçalves. Segundo o levantamento, foi muito significativo o número de casas de 

intelectuais que tiveram sua edificação e, muitas vezes, seu acervo tombado. 

Personagens de destaque nas áreas médicas e científicas também foram contemplados 

como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Benjamin Constant e, claro, homens e mulheres 

ligados às mais diversas áreas da política e do poder como Rui Barbosa, Joaquim 
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Nabuco, João Alfredo, Café Filho, Rodrigues Alves, Deodoro da Fonseca. 

(AGUILERA, 2007: 7) 

É necessário esclarecer que as casas históricas diferem essencialmente daqueles 

imóveis tombados apenas por seu valor material ou pela beleza de sua fachada. 

(CARVALHO, 2013: 8) Elas evidenciam uma forma especial de percepção e 

compreensão do patrimônio sob a perspectiva da experiência do sentido humano do 

espaço da casa.  Essa forma de valorizar o passado vem abrindo novos campos para  

pensar esses lugares de memória, mas é preciso salientar que essas casas passam a ser 

Museus Casas somente quando há uma função museológica sendo aplicada: “Uma casa- 

museu pode ser simultaneamente, uma casa histórica, mas sendo histórica, não significa 

que seja museu.” (PONTES, 2007:2).   

A dimensão do habitar que lhe confere sentido de lar, não se refere apenas à 

construção, mas a tudo aquilo que nela está inserido, compreendendo o bem em uma 

totalidade maior. Conforme nos alertou Meneses, a expressão cultura material refere-se 

a todo segmento do universo físico socialmente apropriado e, em particular, a exposição 

museológica ressignifica o objeto profundamente, depositando crostas de significados 

que se cristalizam em estratos privilegiados, em detrimento dos demais. (MENESES, 

1998) 

 A tipologia Museus Casas pode nos ajudar a entender a Casa do Sol como 

objeto, já que a proximidade com o ambiente doméstico e privado é fundamental na 

organização desse tipo de espaço museológico, assim como na motivação para a 

visitação pública.  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. É 

desejável que o espírito do literato, assim como seu ofício e o resultado dele, a obra 

escrita, sejam sentidos no percurso realizado pelo visitante. O museu deve habilitá-lo ao 

conhecimento da obra e ao vislumbre da dimensão de símbolo, transcendendo a 

perenidade do acervo exposto. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS 

CASAS, 1, 2010: 70)  

(...) O Museu Casa vincula de uma maneira espontânea a memória poética 

das musas com a vida cotidiana e os interesses práticos, refletindo de maneira 

mais tangível e concreta em seus objetos, espaços, aromas e cores o mundo 

intimo da criação poética. (LUGARES, 2014: 7). 

Pontes (2007) chama atenção para a oposição conceitual das duas palavras que  

compõem o termo e das dimensões opostas que compõem o conceito Museu Casa. Em 

contraposição à noção de museu que, segundo o ICOM, possui uma dimensão de 

fruição pública e uma função social, o termo Casa tem um sentido privado, pessoal e 

remete à intimidade, refere-se ao habitar, independentemente de tamanho, forma ou 

procedência. Gaston Bachelard faz em sua obra “A poética do espaço” um estudo 

fenomenológico dos valores da intimidade do espaço interior, em uma dialética do 

interno e do externo. O autor vê na casa um lugar privilegiado por reunir, 
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simultaneamente, uma unidade e uma complexidade, possibilitando a integração dos 

seus valores particulares em um valor fundamental.  

O fato de representar o espaço íntimo, um ambiente privado, tem todo um 

significado enquanto elemento essencial da existência material na nossa sociedade. No 

estudo de tombamento da Casa do Sol, percebemos que a Academia Paulista de Letras, 

para demonstrar sua relevância, ressalta a influência desse espaço na atmosfera que 

percorre a dimensão da inventividade literária de Hilda Hilst, apoiado na obra Gaston 

Bachelard e na sua filosofia poética através do espaço de criação. A casa seria, sob sua 

perspectiva, uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembranças e 

os sonhos dos homens. Não bastaria considerar a casa um “objeto”, não se trata de uma 

descrição objetiva ou subjetiva, é a busca por: “atingir as virtudes primeiras, aquelas em 

que se revela uma adesão, de qualquer forma, inerente a função primeira de habitar.” 

(BACHELARD, 1978: 335).  

Para compreendermos as especificidades dos Museus Casas, alguns aspectos são 

mais comumente ressaltados. O primeiro deles refere-se ao papel determinante dos 

sujeitos históricos e de suas ações em vida para movimentar os valores que permitem a 

transformação dessas residências em aparatos culturais. O conceito de patrono utilizado 

no campo refere-se à personagem que, de alguma forma, orienta a produção da 

memória, fundamental para a interpretação desses locais. Hilda aparece como primeira 

agente, não somente pela consistência literária de sua obra, mas também pelas ações por 

ela empreendidas no campo da memória.  

A partir de alguns estudos como o de Britto (2011), é possível perceber as 

estratégias utilizadas por Hilda na busca pela inserção e reconhecimento no campo 

literário, ao valorizar o resgate de sua memória através da conservação de sua 

documentação pessoal. Em seus 74 anos de vida produziu, selecionou, guardou e 

negociou centenas de documentos relativos à sua vida pessoal e profissional.  

O segundo aspecto diz respeito à presença de uma construção que sirva para 

habitação, fundamental para abrigar e dar ao bem a característica de residência. Os 

Museus Casas podem, então, variar quanto à posição geográfica, tamanho, forma, 

matéria-prima, planta. Abrangem desde uma singela casa em uma vila operária, até um 

mosteiro em funcionamento ou mesmo um palácio real, desde que ali se tenha 

desempenhado as funções de habitação e, posteriormente, a função museológica. Os 

Museus Casas estão, muitas vezes, retirados dos grandes circuitos urbanos ou culturais. 

Nascendo como residência privada, surgem do tecido cultural e social do lugar em que 

estão inseridas, atestando seu forte caráter de memória da comunidade. Desse fato 

deriva o problema de escala, tamanho e características arquitetônicas dessas residências 

que podem, de alguma maneira, restringir o acesso e a visibilidade por não serem 

originariamente construídos como espaços expositivos.   

O terceiro aspecto trata da existência de um acervo original e consistente que 

materialize a memória desses personagens. A importância dos acervos nessas 
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instituições consiste no fato de que, muitas vezes, são eles que conformam o espaço 

como uma residência. A ordem dos objetos pela casa, seus lugares e a sequência em que 

se dispõem pertencem ao domínio do que deve ser lembrado para evocar a figura do 

grande ausente, o personagem. Nessa visão, o acervo e os recursos museográficos 

objetivam dar presença a uma ausência. (SEMINÁRIO SOBRE MUSEUS CASAS, 1, 

1997: 105)  

Por fim, o quarto aspecto característico dos Museus Casas reside na vontade da 

memória e na necessidade expressa de preservá-las. Sendo essas instituições em sua 

maioria de caráter privado, buscam soluções administrativas que facilitem a gestão, 

quase sempre realizada com a ação direta de familiares, amigos e discípulos do patrono. 

Desse caráter afetivo, resulta também a especificidade dos métodos e técnicas 

museológicas em relação àquelas aplicadas em outros museus. Essa relação produz uma 

memória específica em cada um desses ambientes, reproduzindo a vida de seus 

habitantes ou certo modo de habitar. Scarpelini (2012) analisa mais profundamente a 

transformação de casas moradas em casas museu e evidencia os processos de 

constituição de patrimônios através da análise de alguns fragmentos da cultura material: 

O mito de seu personagem (proprietário da casa) só se sustenta quando há 

uma tradição que o mantenha, quando há preocupação de uma comunidade 

ou um grupo social de relembrá-lo e repassá-lo para a próxima geração. O 

espaço social da casa morada, transformada em casa museu, procurará 

despertar no visitante a memória involuntária, usando como suporte os 

objetos testemunhas, aliados a cheiros, sons e imagens, re-significando os 

espaços, hoje encenados. Essas representações darão vida aos espaços 

marcando assim suas funções e ordenando suas vivências. A história 

cotidiana do personagem e da sua família desperta o encantamento e 

reforçam ou criam o mito de seu proprietário. (SCARPELINI, 2012: 88). 

 

A constatação de que a construção desses lugares tem sido utilizada como um 

importante mecanismo de constituição da memória coletiva na sociedade 

contemporânea é um dos pontos de partida dessa pesquisa para compreender a 

transformação da residência de Hilda Hilst em patrimônio cultural. Uma recente 

publicação do Governo do Estado de São Paulo, “Museus- Casas Históricas no Brasil” 

procura reunir as casas históricas e Museus Casas de todo o território nacional, 

separando-as por região e fazendo uma breve descrição de seu histórico. Essa 

compilação é de grande valor para o campo, visto a falta de bibliografia acadêmica 

sobre o tema. Podemos ter ideia da quantidade de bens que se enquadram nessa 

categoria e o quão diversificados se apresentam nos diferentes contextos sociais em que 

foram produzidos. 

A publicação se utiliza da categorização proposta pelo ICOM (2007), que levou 

ao estabelecimento de nove categorias para os Museus Casas. A separação do 

DEMHIST distingue as instituições por características peculiares que traduzem modos 

específicos de contar uma história e interpretar o bem patrimonial. Segundo o órgão, 
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elas podem ser de: “Valor Documental, Representação ou Estética e estão divididas em 

nove categorias: Casa de personalidade; Museu casa de Colecionador; Casa de Beleza; 

Casa de Eventos históricos; Casa de Sociedade local; Casa de Ancestral; Casa de Poder; 

Casa Clerical; Casa Vernácular.” (CARVALHO, 2013: 13) O Instituto Hilda Hilst- 

Centro de Estudos Casa do Sol, segundo esta classificação é apresentada como casa de 

personalidade, de caráter privado, com a seguinte descrição: 

A instituição está instalada na casa em que Hilda Hilst passou os últimos 

anos de sua vida e tem como missão preservar a sua memória e difundir a 

cultura na cidade. Construída pela escritora em 1965, a edificação foi 

transformada em Instituto em 2005, um ano após sua morte. Em 2011 foi 

tombada pelo CONDEPACC. Os ambientes foram preservados em quase sua 

totalidade, com os móveis e os objetos utilizados pela escritora, com algumas 

adaptações para abrigar um centro cultural que, entre vários projetos, abriga 

as residências criativas e o Teatro de Arena da Casa do Sol. (CARVALHO, 

2013: 281). 

Segundo a publicação, notamos que a concepção da Casa do Sol enquanto bem 

cultural inicia-se a partir da relação estabelecida com Hilda Hilst. A casa tem como 

missão: “preservar a sua memória e difundir a cultura na cidade.” A descrição coloca 

que: “Os ambientes foram preservados em quase sua totalidade, com os móveis e os 

objetos utilizados pela escritora”. Vemos a importância da materialidade que conforma 

o espaço e sua adaptação para o desenvolvimento dos projetos do Instituto.  

A ideia de musealizar a vida de um indivíduo é o que pode melhor caracterizar o 

que vem a ser um Museu Casa.  (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS 

CASAS, 1, 2010: 41) A relação entre o  espaço, o acervo e o patrono parecem favorecer 

a comunicação, dando um sentido ao espaço visitado, onde a arquitetura, a coleção e a 

exposição resultam em uma encenação de uma história de vida. (PUIG, 2011) O espaço 

comunica sem que sejam necessários grandes artifícios explicativos: seus objetos não 

valem pela sua unidade ou raridade, mas pelo conjunto, pela relação que estabeleceram 

com sua proprietária e na rede de relações que estiveram imersos. Tudo isso pode 

permitir uma melhor interação do público com o espaço visitado e com o patrimônio. 

Essa relação estabelecida a partir da exposição da cultura material, entendida 

tanto como o conteúdo, quanto como o lugar que se expõe, define-se não somente pelo 

seu conteúdo ou por seus suportes, mas também pelos seus visitantes ou habitantes. 

Cury (2005) discute, a partir dos fundamentos da museologia, questões relativas à 

participação da expografia no processo de musealização. Sob o ponto de vista da autora, 

o objeto museológico é o objeto institucionalizado, portanto ideológico. A exposição 

atua como uma visualização explicativa de fatos ausentes pelos objetos, exercendo a 

função mais geral de comunicação do museu, influenciando no desenvolvimento de 

produtos culturais relacionados ao tema.  

Nessa perspectiva a exposição apresenta-se como um lugar específico de 

interações sociais: “Ela é o lugar por excelência da apreensão do sensível pela 
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apresentação dos objetos à visão (visualização), ‘mostração’ (o ato de demonstrar como 

prova), e ostensão (como uma forma de sacralização de objetos por adoração.)” 

(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013: 43) A perspectiva do visitante – possuidor ou não 

de um conhecimento prévio sobre o personagem - é quase sempre única e propicia 

experiências enraizadas e pessoais. Será esta a mais-valia que transforma a visita a cada 

Museu Casa em um momento singular que, longe de ser redutor, pode estabelecer 

pontes para um sem-número de perspectivas. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE 

MUSEUS CASAS, 1, 2010: 40)  

 

1.3 Apontamentos sobre a Patrimonialização dos Museus Casas no Brasil.  

 

Podemos encontrar similaridades nos Museus Casas nos quais os patronos são 

artistas, escritores ou intelectuais, por possuírem a relação entre a obra, o autor e o 

espaço. (PONTES, 2007) Essas instituições têm como principal objetivo prolongar uma 

existência que, ultrapassando o fenômeno da perenidade material, alcança a dimensão 

de símbolo. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 1, 2010: 65) 

Nelas a materialidade tem como principal objetivo nos aproximar da vida cotidiana 

demonstrando as ideias, preferências, gostos, tendências artísticas e decorativas desses 

personagens.   

Como forma de ilustrar a complexidades desses processos, faremos a seguir uma 

breve análise sobre a patrimonialização de quatro Museus Casas brasileiros: Casa Rui 

Barbosa; Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato; Casa 

Guilherme de Almeida e Casa de Cora Coralina. A escolha se deu propositalmente 

de forma a ilustrar décadas históricas diferentes e regiões geográficas variadas do 

território nacional. Com isso veremos que mesmo diferindo historicamente nos seus 

processos de patrimonialização e nos valores que regem seus tombamentos, os 

processos de musealização nesses locais têm sido utilizados como importantes 

mecanismos de constituição da memória coletiva na sociedade contemporânea. 

A gênese do movimento de patrimonialização de casas de personalidade no 

Brasil é atribuída a Casa Rui Barbosa
3
, situada no Rio de Janeiro. O reconhecimento 

do valor da casa, do acervo e da importância do legado de Rui Barbosa como parte da 

memória nacional, remontam ao ano de 1924, quando o Governo Federal, sob a 

presidência de Artur Bernardes, decidiu incorporar ao Patrimônio Público o prédio, a 

biblioteca, o arquivo e a propriedade intelectual da obra desse homem, que era então 

considerado “um grande brasileiro”. (BRASIL. Decreto-Lei nº 4.789, de 02 janeiro de 

1924). Nesse momento não havia no país nenhum órgão responsável pela conservação e 

                                                           
3
 Localizada na Rua São Clemente, 134. Bairro de Botafogo, Rio de Janeiro.  Site Institucional: 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/. 
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manutenção do patrimônio considerado histórico pois, como sabemos, o SPHAN será 

criado somente em 1937.  

Na época de sua criação, a Casa de Rui Barbosa estava vinculada a uma corrente 

do pensamento vigente. Foi pela grandeza do patrono, pelas possibilidades de leituras 

incluídas na sua biografia, na sua obra e no seu acervo que houve espaço para o 

crescimento da instituição. Devemos lembrar que além de jurista, Rui atuou como 

jornalista, diplomata, deputado, Ministro da Fazenda, duas vezes candidato à 

presidência da República e presidente da Academia Brasileira de Letras. Ao morrer Rui 

Barbosa deixara herdeiros políticos, dentre eles o futuro presidente Washington Luís. A 

constituição do Museu Casa de Rui Barbosa foi realizada através de decretos e tinha, 

mais do que qualquer outro objetivo, o de perpetuar a imagem de um líder, de um 

civilista que influenciara toda uma geração de homens de letras e de ciências jurídicas. 

(ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 1, 2010: 66)  

Em 13 de agosto de 1930 o Museu Casa de Rui Barbosa foi inaugurado e alguns 

meses depois, por medida do Governo Provisório, a Casa foi vinculada ao recém-criado 

Ministério da Educação e Saúde Pública (BRASIL. Decreto-Lei nº 19.444, de 01 de 

Dezembro de 1930). A residência estava inserida em um espaço com 9 mil metros 

quadrados de área verde, onde estavam muitas árvores plantadas e cultivadas pelo 

próprio Rui Barbosa. O acervo da Casa era composto pela biblioteca particular do 

intelectual, seu arquivo documental, uma coleção de viaturas, além de objetos de uso 

pessoal.  

A feição do Museu Casa não era, nesse primeiro momento, a de recriação da 

residência de Rui Barbosa. A palavra casa, ligada por hífen à palavra museu, tinha o 

sentido de inclusão da intocada biblioteca de 35 mil volumes e da própria obra completa 

de Rui Barbosa, cujos direitos passavam à União ganhando, em 1924, o sentido de um 

museu que abarcava todo um universo com o qual Rui Barbosa convivera. Assim como 

ocorria em vida, era a biblioteca que atraía e exercia fascínio sobre os visitantes, 

estudantes, civilistas, “ruístas”, pois ela se tornara símbolo da capacidade intelectual do 

brasileiro, o gênio da raça, como era chamado nos jornais. (ENCONTRO LUSO-

BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 1, 2010: 66)  

O Tombamento da Casa Rui Barbosa e a inscrição nos livros do tombo histórico 

e artístico do SPHAN ocorreu somente em 1938, amparado na legislação específica e 

garantido pela instituição jurídica do tombamento, devido ao valor e imponência de seu 

desenho arquitetônico. Depois da biblioteca, o foco se deslocou para o Centro de 

Pesquisas e mais tarde, com a criação do anexo, o museu se tornou Museu Casa, 

centralizando o foco na residência. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS 

CASAS, 1, 2010: 83) Segundo Barbosa, deve-se a Américo Jacobina Lacombe, por 

mais de 50 anos dirigente da Casa de Rui Barbosa, a feição que a instituição tomou, 

sendo, portanto, uma opção museológica. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE 

MUSEUS CASAS, 1, 2010: 66) Foi a partir de uma preocupação dele que se imprimiu 

essa direção, que poderia ter sido outra naquele momento. Lacombe se preocupou em 
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refazer a casa exatamente como era na época de Rui, recuperando o acervo museológico 

disperso em razão de um leilão, através de uma eficiente política de aquisições.  

 A musealização abarca um trabalho de preservação que compreende as etapas 

de seleção, aquisição, gestão e conservação, visando um objetivo final que é comunicar 

por meio da exposição, de eventos e de publicações. O trabalho da musealização leva à 

produção de uma imagem que é um substituto da realidade a partir da qual os objetos 

foram selecionados. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013: 44) Nesse sentido, notamos 

que os processos de musealização nem sempre coincidem com os processos de 

tombamento das residências. Muitas vezes eles são realizados em momentos históricos 

diferentes, compondo um quadro de ações mais amplo que conformam as práticas 

patrimoniais. 

A Fundação Casa de Rui Barbosa é fundamental no contexto nacional, mais do 

que simplesmente por guardar a memória de seu patrono, por abrigar uma série de 

atividades na área de reflexão e de pesquisa sobre a tipologia de Museus Casas.  

Extrapolando o circuito de visitação do museu, a instituição incorporou aos seus 

quadros nomes importantes nas áreas de atuação do intelectual como direito, letras, 

filologia e história. Desenvolveu um setor de estudos ruianos, responsável pela 

publicação da obra completa de Rui Barbosa e por um aprofundamento em sua vida e 

obra, que termina sendo repassado para o visitante no circuito do Museu. (ENCONTRO 

LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 2, 2010: 66)  

O espaço musealizado da casa e o acervo passam a ser utilizados para estudos 

que visam, por meio da análise da materialidade, alargar o conhecimento sobre o 

homem Rui, seu meio e sua obra, com a clara intenção de sua divulgação. A instituição 

passava a ser concebida como centro ativo de produção de saber, não como um local 

apenas de contemplação, mas comprometido com a dinâmica cultural da sociedade. 

(ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 2, 2010: 48)  

Hoje, ao olharmos para o processo de patrimonialização da Casa Rui Barbosa,  

parece claro que seu valor patrimonial não diz respeito à natureza física, material, ou 

arquitetônica. Não foi preservada apenas por sua materialidade, nem por seus jardins, 

móveis, objetos ou livros. Joaquim Falcão, ao se perguntar qual seria o patrimônio a ser 

preservado nessas instituições, ressalta que estes são os indicadores do patrimônio que 

queremos preservar, é preciso não confundir o indicador do patrimônio com o próprio 

patrimônio: “O patrimônio não é a casa, o objeto - esses apenas nos conduzem ao 

patrimônio a preservar. E este patrimônio, a primeira vista, é Rui Barbosa. Nada mais.” 

(SEMINÁRIO SOBRE MUSEUS CASAS, 1, 1997: 69)  

Se analisarmos outras residências particulares que também foram transformadas 

em patrimônio cultural veremos que essa relação se mantém de forma clara, como 

podemos observar no processo de patrimonialização da edificação conhecida como 

“Chácara do Visconde”, uma antiga fazenda produtora de café, localizada no município 

de Taubaté. De propriedade de José Francisco Monteiro, o Visconde de Tremembé, o 
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valor que justificou o tombamento em 1963 pelo SPHAN e destacou sua importância 

como patrimônio cultural, estaria no fato de que, a princípio, seria esse o local onde 

nasceu e cresceu o neto do Visconde, um dos mais influentes escritores brasileiros do 

século XX, Monteiro Lobato. 

As ações que julgavam importantes a preservação da fazenda como forma de 

preservação da memória do escritor começam alguns anos antes da oficialização do 

tombamento pelo órgão competente. A importância de Monteiro Lobato no espaço 

público era evidente. Era um homem influente, com uma participação muito importante 

na constituição do mercado de livros no Brasil, onde atuou como editor de obras 

inéditas e autor de importantes traduções. Foi contista, ensaísta e tradutor, destacando-se 

como um dos maiores expoentes da literatura infantil brasileira, a partir das histórias 

que se passavam no Sítio do Pica-pau Amarelo.  

Diante de sua importância para o campo literário, foi criada em Taubaté, no ano 

de 1952, a Comissão da Semana Monteiro Lobato. Composta por cinquenta pessoas. A 

comissão tinha como objetivos promover e resgatar a importância e a contribuição de 

Monteiro Lobato no cenário nacional. A partir de então, foram organizados anualmente 

eventos culturais na semana de nascimento do escritor, no mês de abril. Os 

organizadores, a partir desse evento, buscavam evitar assuntos polêmicos como a 

relação de Monteiro Lobato e Taubaté, na qual havia um suposto desprezo deste com 

sua terra natal, refletida em suas obras, na tentativa de evitar prejuízos à memória do 

escritor. (SANTOS, 2014: 39) 

Foi esse grupo de pessoas, interessadas na vinculação do intelectual com sua 

terra natal e na manutenção de seu legado, que entrou com um pedido na prefeitura 

municipal para a desapropriação da fazenda, com o objetivo de que se pudesse instalar 

no local um museu dedicado ao escritor. Em 10 de maio de 1955 foi promulgada a Lei 

Estadual nº. 2.974, que tornou a propriedade de utilidade pública aprovando a primeira 

etapa de desapropriação do imóvel. (SANTOS, 2014: 39) Com o passar dos anos a 

desapropriação não ocorreu e, em 1958, denúncias indicavam que o então dono havia 

entrado com um pedido na prefeitura para realizar a demolição da casa, na intenção de 

lotear e vender o terreno.  

O descaso do poder público para se fazer cumprir a lei e a iminente possibilidade 

de destruição do bem levaram o mesmo grupo a solicitar o tombamento do local em 

1962. No relatório o bem era compreendido como uma área de 7.955 m², onde estavam 

localizadas a casa, um cruzeiro e uma grande parte arborizada, com destaque para uma 

jaqueira centenária. Ressaltou-se a importância histórica e arquitetônica da casa, além 

de ressaltar a ideia de que o “Museu Monteiro Lobato”, proposto em Lei desde o 

processo desapropriação, também seria, ao mesmo tempo, entendido como o “Museu da 

Cidade”, o que nos mostra a intenção da criação de uma identidade local a partir da 

história de Lobato. (SANTOS, 2014: 44) 
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Podemos notar, nesse processo, que a identidade da chácara e das relações em 

seu entorno foram transformadas e ressignificadas, para apresentar uma história contada 

a partir da história de Lobato, que será o patrono da cidade (SANTOS, 2014: 46). A 

cidade de Taubaté esteve à frente das ações para a patrimonialização do espaço, inserido 

em um projeto maior que incluiu estátuas, monumentos, praças e nomes de ruas com 

referências aos seus personagens consagrados. Naquele momento, a transformação do 

local em museu era a principal demanda, entendido como forma de preservação de sua 

identidade local, criando um “lugar de memória” e de rememoração.  

O tombamento foi visto como uma forma de assegurar a preservação física do 

local, que asseguraria ao município de Taubaté o vínculo definitivo com o escritor. 

Santos percebeu que ao realizar essa homenagem a Lobato, transformando a chácara em 

museu, o município atribuiu um novo sentido a sua história e memória, relacionada a 

um personagem de importância na história nacional.  (SANTOS, 2014: 69) Já tombado, 

a desapropriação do imóvel ocorreu efetivamente somente em 1972, quando se 

iniciaram as reformas para a instalação do museu. Posteriormente o imóvel também foi 

tombado pelo CONDEPHAAT em outubro de 1980, por ex-officio.  

Do ponto de vista museológico houve momentos distintos e o espaço foi 

pensado e recriado em diferentes momentos, até chegar ao que se mantêm atualmente. 

Tais mudanças também se refletem nos nomes que o museu recebeu durante sua 

trajetória. Na sua constituição foi pensado como um local que passaria a educar e a 

formar cidadãos. Inicialmente abordaria a história de Lobato e de suas principais obras. 

No entanto, por ser supostamente o lugar onde Monteiro Lobato se inspirou para 

escrever a obra “O Sítio do Pica-pau Amarelo”, o “Museu Sítio do Pica-pau Amarelo”, 

inaugurado em 1981, escolheu abordar esta, que se tornara um clássico da literatura 

infantil e referência nacional.   

A inauguração ocorreu como parte das homenagens da 39ª Semana Monteiro 

Lobato. Na análise do espaço e da exposição, Santos considerou que ele atuava como 

um condutor de relações sociais implícitas, exercendo sua função social de forma a se 

apresentar como um espaço de contemplação: “Os objetos ali apresentados, junto a 

ações pedagógicas que ele exerce, têm como objetivo apresentar uma história que foi 

escolhida por um grupo para representar a história daquela cidade.” (SANTOS, 2014: 

68) 

 Em um segundo momento, sob administração do IPHAN, a orientação 

museológica passou a refletir suas particularidades em relação ao todo histórico, 

permitindo ao visitante leituras diversificadas do local como testemunho de diferentes 

contextos. A proposta era que o museu não abordasse somente a vida do patrono, mas 

também a sua relação com a chácara, com a região e com a obra que se encontrava 

exposta naquele espaço. A mudança do nome do museu para "Museu Histórico, 
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Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato” 
4
 em 2013, também aponta para a 

diversidade de funções que o museu pretendia desempenhar a partir dessa revisão. 

(SANTOS, 2014: 50) 

Hoje o espaço abriga uma biblioteca infantil com todas as obras de Lobato, um 

teatro onde são realizadas apresentações teatrais com personagens da obra do escritor, 

uma sala para exposições temporárias e uma exposição iconográfica da vida e obra do 

escritor. A biblioteca particular, documentos pessoais, objetos e mobiliário de residência 

são utilizados para compor o espaço que teria servido de inspiração para as histórias 

imaginadas pelo autor. Na área externa, o jardim é parte central na gestão do museu. Ele 

está povoado por esculturas dos personagens criados por Monteiro Lobato em tamanho 

real, além de uma estátua do próprio autor, que recebe os visitantes. Nesse local são 

realizadas diversas atividades com o público, que é em sua grande maioria composto 

por crianças e educadores.  

As paredes que circundam a propriedade são pintadas com imagens dos 

personagens, assim como um pequeno Coreto, elemento que não era original do local 

mas foi construído na década de 90, com o propósito de ressaltar a imagem de interior, 

de rural, a fim de aproximar a chácara ao ambiente do sítio da obra. (SANTOS, 2014: 

21) A exposição foi pensada com o intuito de criar um ambiente que materializasse um 

estilo de habitar característico do interior do Brasil, que estaria intimamente ligado à 

obra literária de Monteiro Lobato. O museu enquadra-se na categoria de Museu Casa na 

qual o bem, o acervo e seu proprietário não podem ser desvinculados. 

Considerada o primeiro Museu Casa biográfico e literário da cidade de São 

Paulo, a Casa Guilherme de Almeida
5
, é um sobrado projetado pelo arquiteto Sílvio 

Jaguaribe Ekman, em 1944. Guilherme de Almeida residiu com sua esposa no local de 

1946 até sua morte, em 1969. Apesar de ter nascido em Campinas, sua vida profissional 

foi toda desenvolvida na capital paulista, em um ambiente cultural efervescente. 

Guilherme de Almeida foi um dos principais articuladores da Semana de Arte Moderna 

de 1922 e editor da revista Klaxon, publicação ícone do movimento. Além disso, foi 

um advogado, jornalista, crítico de cinema, poeta, ensaísta e tradutor brasileiro. Foi 

combatente na  Revolução Constitucionalista de 1932  e homenageado com a Medalha 

da Constituição, instituída pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Entre outros 

projetos que desenvolveu, desenhou o escudo e colaborou na escrita do hino do Estado 

de São Paulo.  

Seu raro acervo é composto por uma significativa coleção de obras de arte 

(gravuras, desenhos, esculturas, pinturas), em grande parte oferecidas ao poeta pelos 

principais artistas do modernismo brasileiro, como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, 

                                                           
4
 Localizado na Travessa Monteiro Lobato, s/n. Taubaté, SP. Site Institucional:  

http://museumonteirolobato.com.br/ .  

5
 Localizada na Rua  Macapá, 187 - Perdizes, São Paulo, SP. Site Institucional: 

http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/.  

http://www.casaguilhermedealmeida.org.br/
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Emiliano di Cavalcanti, Lasar Segall e Victor Brecheret. A ampla e diversificada 

biblioteca do escritor é outro atrativo da Casa, assim como a hemeroteca e o arquivo 

fotográfico. O mobiliário e os objetos decorativos, cuidadosa e seletivamente recolhidos 

por Guilherme e sua esposa Baby de Almeida, compõem, também, um raro conjunto. 

No museu encontram-se, ainda, vestígios do momento da história de São Paulo em que 

a figura do poeta obteve grande destaque, a Revolução Constitucionalista. 

Com o falecimento de Guilherme em 11 de julho de 1969, a "Casa da Colina", 

como foi apelidada por seu dono, foi adquirida pelo Governo do Estado na década de 

1970, com o objetivo central de preservar o legado e a memória do poeta, bem como 

promover o conhecimento de sua obra. Em 1979 o museu foi inaugurado.  Devido à 

importância do acervo que abrigava, a instituição foi fechada em 2006 por quatro anos 

para reestruturação e obras de adequação, custeadas pela Secretaria da Cultura do 

Estado. Ressaltando a importância do bem, o imóvel foi tombado pelo Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade 

de São Paulo (CONPRESP) em 2009. 

Seu tombamento foi realizado em conjunto com mais 20 imóveis localizados na 

região da Subprefeitura da Lapa, justificados por suas diversidades arquitetônicas e 

conformação de uma identidade única naquele bairro. A resolução Nº. 05 do 

CONPRESP, que definiu o tombamento em 2009, considerou que a presença da 

diversidade das tipologias arquitetônicas presentes na Lapa define a identidade daquela 

área urbana e sua preservação é um fator estruturador essencial no processo de 

preservação da identidade da paisagem urbana paulista.  

Na reinauguração, em 2010, o projeto arquitetônico e museográfico redefiniu a 

identidade visual do museu e o entorno da casa, oferecendo maior destaque ao acervo, 

em diálogo com a arquitetura. Além de ser um museu biográfico e literário, a instituição 

passou a englobar também um Centro de Estudos de Tradução Literária, em sintonia 

com uma das principais atividades de Guilherme de Almeida, cujas traduções são 

consideradas modelares pela crítica. Na ocasião, o Governador Alberto Goldman 

destacou a importância da preservação do museu: 

É a recuperação histórica do Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo isso 

em todos os lugares. Com esses museus a gente recupera a história do Estado, 

que é a história de luta. O próprio Guilherme de Almeida participou da 

Revolução de 32. Então, você tem momentos que mostram a formação nossa, 

de hoje, de onde ela veio e porque a pujança tão grande de São Paulo. São 

Paulo é o que é hoje exatamente porque teve uma história, que fez com que 

chegasse aos dias de hoje. Essa história as pessoas precisam conhecer, 

precisam entender. (GOVERNADOR..., 11 dez. 2010)  

Do mesmo modo a relação entre a preservação de memórias particulares e a 

manutenção de identidades coletivas, foi o ponto de partida para Andréia Delgado 

pensar a transformação da Casa de Cora Coralina 
6
 em lugar da memória biográfica da 

                                                           
6
 Localizana na Rua Dom Cândido, 22, Goiás, GO. 
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poeta. Localizada em Goiás e construída na segunda metade do século XVIII, a 

conhecida Casa Velha da Ponte não se difere das demais casas de Goiás construídas à 

sua época, pelo menos não pela estrutura arquitetônica. Sua diferenciação está na 

singularidade imposta pela poetisa que a dotou de significação simbólica. (SOUZA, 

2009: 74)  

Cora nasceu nessa habitação em 1889. Aos 22 anos fugiu para São Paulo, onde 

casou e viveu por 55 anos sem nunca retornar à sua terra natal. Com quase setenta anos 

resolveu voltar à Goiás, passando a habitar novamente a Casa velha da Ponte e dando 

início a sua produção de seus poemas. A simplicidade com que escrevia e certo 

desconhecimento acerca das regras da gramática contribuíram para que sua produção 

artística priorizasse a mensagem ao invés da forma. Preocupada em entender o mundo 

no qual estava inserida, sua obra buscou respostas a partir de seu cotidiano, narrando a 

atmosfera da Cidade de Goiás. 

 O retorno às suas origens teria permitido a ela a descoberta de como a 

simplicidade pode ser o melhor caminho para atingir a mais alta riqueza de espírito. Em 

vida, Cora Coralina recebeu o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal 

de Goiás, foi eleita a intelectual do ano e contemplada com o Prêmio Juca Pato da 

União Brasileira dos Escritores. Em 1999 foi aclamada através de um júri organizado 

pelo jornal “O Popular,” de Goiânia, uma das 20 obras mais importantes do século XX. 

Logo após sua morte em 1985, a casa foi herdada pelos filhos da poetisa, que 

manifestavam desejo de vender o imóvel. Para evitar esse fim, um grupo de moradores 

de Goiás organizou a Associação Casa de Cora Coralina, uma entidade de direito privado, 

sem fins lucrativos, com o objetivo de lutar pela preservação da casa Velha da Ponte e da 

memória da autora, baseado na valorização do povo goiano (DELGADO, 2005)  

Segundo Delgado de 1985 até 2003 a direção da instituição ficou em mãos de 

Marlene Gomes de Vellasco, professora de literatura e pessoa fundamental na trama da 

memória biográfica da poetisa, pois teve com Cora uma convivência cotidiana e íntima 

desde a infância, além de ser uma especialista em sua literatura. A primeira ação da 

Associação foi viabilizar a compra da Casa Velha da Ponte pela prefeitura municipal, o 

que ocorreu com o apoio financeiro da Fundação Pró-Memória e da construtora mineira 

Alcindo Vieira. (DELGADO, 2005: 104)  

Em 1978 o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Goiás foi inscrito 

no Livro do Tombo das Belas-Artes, no Livro do Tombo Histórico e no Livro do 

Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do IPHAN. O imóvel foi tombado não 

individualmente, mas como parte do conjunto que englobava cerca de 486 imóveis e 

aproximadamente 1.200 bens móveis, como mobílias e obras de arte. Segundo Souza, 

ao ser incorporada ao campo do patrimônio, a cidade de Goiás foi investida de 

significados pelo processo de (re) invenção das tradições, objetivando a construção da 

identidade vilaboense por meio dos conteúdos simbólicos de determinadas práticas 

culturais. (SOUZA, 2009:32) 
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Assim, a Casa da Ponte é um dos bens de maior destaque nesse conjunto, pela 

importância sociocultural que Cora Coralina representa não somente em Goiás, mas 

para além do circuito regional. Foi restaurada em 1988 sob coordenação do IPHAN e 

logo após doada à Associação Casa de Cora Coralina para a inauguração do museu em 

1989. O projeto museológico de Célia Corsino e Virginia Papaiz foi elaborado para 

atender às expectativas da associação. Nesse caso, a exposição foi montada através da 

seleção de documentos biográficos para representar poetisa.  

 Segundo a autora, a construção de Cora como um mito e referência para a 

história da cidade de Goiás, constituiu peça estratégica na construção desse lugar de 

memória. (DELGADO, 2005: 103) O discurso museológico biográfico da Casa Velha 

da Ponte, se apoia em um acervo composto pelos mais variados objetos pessoais e de 

uso do cotidiano íntimo de Cora. Móveis, roupas, utensílios, ferramentas, além do 

jardim, repleto de árvores frutíferas que ela usava para fazer seus famosos doces. A 

materialidade exposta se relaciona diretamente com a construção e com a gestão da 

memória de Cora Coralina, promovida pelo discurso institucional. As ações de 

preservação e difusão são organizadas visando a divulgação de um modo de habitar que 

teria relação com a sua obra literária. O cenário disposto e a ambientação, se consolidam 

em uma versão solidificada de Cora Coralina, reforçando determinados marcos de 

interpretação da vida e da obra que estabelecem contornos para a mulher monumento: 

(...) o trabalho da gestão da memória é omitido pelo discurso que propõe o resgate da 

essência de uma história de vida por meio de uma exposição autoexplicativa e 

autosignificante. A narrativa material é fruto de uma seleção, que implica 

apagamento, de caráter fortemente simbólico, cujo interesse está em enquadrar o 

passado dentro dos limites da biografia que se quer fabricar e Patrimonializar (...) 

(DELGADO, 2005: 106) 

Essa relação será selada mundialmente na ocasião da nomeação de Goiás como 

patrimônio da humanidade. A partir de uma mobilização local em defesa da 

sobrevivência identitária da própria cidade, juntamente com o apoio e financiamento do 

poder publico elaborou-se o Dossiê de Goiás, documento que reunia informações com a meta 

de apresentar a cidade como candidata apta a se tornar patrimônio mundial. O documento, base 

para o processo, justificava os valores culturais do local, tanto nos aspectos materiais, 

quando nos aspectos imateriais, utilizando-se amplamente das palavras e da figura de 

Cora Coralina. O Dossiê confirma a monumentalização tornando-a símbolo da cidade, 

entrelaçando o ofício de doceira com o de literata e valorizando-a como referência à 

identidade goiana: “Trata-se de uma troca simbólica, onde o monumento ‘Cora’ valida 

o documento ‘Dossiê’, que por sua vez, monumentaliza mundialmente a cidade de 

Goiás” (SOUZA, 200:14) Na rede discursiva que patrimonializa a poetisa, mais do que 

pelo seu valor histórico, é como a residência da mulher monumento que a casa de Cora 

Coralina é valorizada e preservada. 

Estes são bons exemplos para pensarmos o processo de patrimonialização da 

Casa do Sol pois, nessa perspectiva, as relações entre a casa e seus patronos são muito 

mais complexas e constituem um dos mecanismos fundamentais do processo, onde a 
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residência é convertida em templo da memória autobiográfica e coletiva. (DELGADO, 

2003:105) Nos exemplos citados, está clara a ressonância dos patronos para fora dos 

limites regionais onde estão localizados o bens, ao mesmo tempo em que se observa o 

forte empenho dos poderes públicos locais para associar aquela memória particular à 

memória coletiva da região.  

A organização de instituições, associações e o empenho dos herdeiros afetivos 

apresentam-se como elementos centrais desses processos, fomentadores dos posteriores 

processos de tombamento. Como preservar esses bens parece ser um dos grandes 

desafios que a tipologia Museus Casas suscita atualmente. Na medida em que o que é 

conservado nesses lugares são histórias de vidas, elas se tornam exemplos da 

impossibilidade de se padronizar a existência mas, ao mesmo tempo, indicam que certa 

permanência é possível, que as coisas não precisam se desmanchar no ar, como ocorre 

na sociedade contemporânea, onde a voracidade da velocidade engole tudo. 

(ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 1, 2010: 51) 

 Essas instituições revelam a importância dos processos museológicos para a 

recuperação e revitalização dos lugares da memória, em virtude de sua potencialidade 

de exercer uma função social contemporânea junto à sociedade.  O que torna um Museu 

Casa vivo é a capacidade de fomentar a produção de conhecimento, transcendendo a 

materialidade e compreendendo o bem a partir de suas várias dimensões. Por serem 

museus da vida é que são tão diversos e, para Marcio Doctors (ENCONTRO LUSO-

BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 1, 2010), justamente por essa razão são 

característicos e necessários ao momento em que estamos vivendo, por serem espaços 

privilegiados para oferecer ao público outra visão de como se relacionar com a história e 

com o patrimônio. 

1.4 Hilda Hilst e a Casa do Sol: Uma Trajetória 

 A história cultural se renova com os estudos sobre a relação dos indivíduos com 

a cultura material. Dentre os diferentes posicionamentos, há certo consenso acerca da 

ideia de que os vários aspectos de uma vida não são suscetíveis a uma narração linear, 

não se esgotam em uma única representação ou na ideia de uma única identidade, o que 

no caso de Hilda Hilst fica evidente. A aproximação entre Hilda e a Casa do Sol, revela 

as diferentes temporalidades e a complexidade da trajetória da vida de um sujeito. Sua 

biografia e seu cotidiano, longe de ilustrarem formas típicas de comportamento ou algo 

estático, devem ser analisados nos movimentos essenciais, complexos, ambíguos e 

humanos:  

As mais recentes tentativas biográficas, esforçaram-se por interrogar as 

etapas da elaboração do ícone nos vários locais de produção de um discurso 

histórico edificante. Procuraram também esmiuçar o vínculo desses heróis 

com o mundo, seu imaginário, as forças vivas que motivaram seus atos, suas 

escolhas e seu comportamento cotidiano. (DOSSE, 2009: 276) 
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Embora alguns elementos-chave sempre tenham rondado as representações 

acerca da autora, eles nunca foram unânimes, confirmando a complexidade das 

trajetórias de vida e de seu impacto no contexto social onde estão inseridas. Esse 

aspecto ganha maior relevância diante do fato de que Hilda é daquelas escritoras cuja 

vida pessoal se destacou tanto ou mais que a própria obra. Desde sua juventude, 

passando pelo tempo de vivência na Casa do Sol e também depois de sua morte, sempre 

chamou muita atenção pelo comportamento liberal e por uma personalidade considerada 

à frente de seu tempo.  A liberdade com que agia e pensava marcaram-na até seus 

últimos dias de vida. 

  Alcir Pécora acredita que embora a autora tenha alcançado grande notoriedade 

pessoal por conta de uma inteligência incomum, temperamento exuberante e 

surpreendentes entrevistas que concedia, essa concepção sobre a Hilda celebridade, não 

é a chave mais apropriada para a leitura de uma obra tão singular quanto a sua:    

A obra de Hilda Hilst, acabou sendo em certa medida, substituída por um 

anedotário muito animado, mas francamente mesquinho, como chave de 

leitura para uma obra complexa e relevante como a sua. E não muda isso o 

fato de que se tenha a impressão de que a pessoa pessoal de Hilda seja 

conhecida, a ponto dela ganhar foros de “celebridade”. Pois se trata mesmo 

apenas de uma impressão: a celebridade de Hilda Hilst é uma ficção barata, 

eventualmente sedutora, pois também esse gênero tem os seus atrativos, mas 

diz bem pouco da vida pessoal de Hilda Hilst, além de ser estranha às 

questões incômodas de sua obra invulgar. (PECORA, 2010: 10) 

Existem algumas hipóteses para esse quadro onde a imagem pública da artista 

como tipo excêntrico parece ter predominado sobre as discussões e o conhecimento 

sobre sua obra. Cristiano Diniz, um especialista em seu acervo pessoal, vê a mudança 

para Casa do Sol na década de 60 como um dos momentos-chave para a criação do mito 

em torno da autora.  (PÉCORA, 2010: 9) O período anterior à mudança para a Casa do 

Sol é descrito quase sempre para dimensionar as diferenças de ambiente entre a capital e 

a chácara no interior; entre o seu antigo estilo de vida, inserida em um circuito 

intelectual em contraste com o suposto isolamento que escolhera.  

Diniz concorda com o impacto que a escolha de mudar-se teve na vida da autora 

e na forma como isso influenciou seu projeto literário: “A ligação de Hilda com a terra, 

proporcionada pela chácara, a vida rústica e afastada da badalação, suas referências 

frequentes a santas e temas espirituais, tudo isso preceitou um retrato quase místico da 

autora” (PÉCORA, 2010: 39) No entanto, para o especialista, a cicatriz maior deixada 

por essa elaboração diz respeito a uma indiferença pelo projeto literário e pelas ideias de 

Hilda, que somente agora vem assumindo novos contornos. (PÉCORA, 04 ago. 2013: 6) 

  Esse retrato místico de alguma maneira se consolida nos anos que Hilda residiu 

na Casa do Sol, a partir das suas ações cotidianas e das relações que estabeleceu a partir 

de lá, mas não pode ser entendido fora dos quase 35 anos que viveu em São Paulo, bem 

como das relações que estabeleceu nesse período. Filha da descendente de portugueses 
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Bedecilda Vaz Cardoso e do fazendeiro, poeta, jornalista e ensaísta Apolônio de 

Almeida Prado Hilst, Hilda nasceu em Jaú, no ano de 1930.  O pai de Hilda era 

integrante de umas das famílias mais tradicionais da região, donos de grandes 

propriedades de café que ostentavam alto poder econômico, político e social na região. 

A relação entre os dois não teria prosseguimento, visto que os Almeida Prado 

mostravam-se bastante insatisfeitos com o nascimento da criança, que fugia às tradições 

de manutenção dos laços familiares restritos. Além de tudo, Bedecilda já era mãe de um 

filho do primeiro casamento.  

 O romance com a mãe de Hilda terminou quando Apolônio foi diagnosticado 

com esquizofrenia e internado para tratamento especializado, permanecendo assim até o 

fim da vida. A figura paterna tem papel fundamental na compreensão da obra hilstiana, 

como ela sempre fez questão de deixar claro e repetiu em inúmeras entrevistas.  Porém a 

onipresença de Apolônio nas referências ao universo da autora contrasta com sua 

ausência física durante a vida de Hilda, que não o viu pessoalmente mais que duas 

vezes.  

                     

             (1) Hilda Hilst aos 12 anos,1942. Acervo CEDAE/UNICAMP. 

 

  Sua mãe, mesmo renegada pela família Almeida Prado, apresentava-se como 

uma mulher de posses, com terras e residências em São Paulo. Isto permitiu a Bedecilda 

proporcionar para a filha um bom padrão de vida e a melhor formação que uma jovem 
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de sua idade poderia ter em São Paulo naquele momento. Em 1937 Hilda ingressa como 

aluna interna no tradicional Colégio Santa Marcelina, onde concluiu o antigo ginasial. 

No instituto Presbiteriano Mackenzie formou-se no secundário, em 1947. Hilda foi uma 

das primeiras mulheres a ingressar na turma de Direito da Faculdade do Largo São 

Francisco em 1948, profissão que mesmo diplomada não chegou a exercer. Durante a 

graduação, escrevia para o jornal da Universidade e morava em uma pensão no Jardim 

Europa, fator que lhe propiciava maior liberdade para participar ativamente dos círculos 

intelectuais da capital.  

Até mudar-se para a Casa do Sol, a autora frequentou um ambiente de boemia 

intelectual e proximidade com a alta sociedade paulista, viajou pela América do Sul, 

Europa e Nova Iorque. Nesse contexto, Hilda pode travar contato com a literatura russa 

de Pushkin, Tolstói e Dostoievski, os sonetos de Olavo Bilac e Florbela Espanca, além 

de frequentar os ambientes culturais juntamente com Lygia Fagundes Telles, Cecília 

Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Guilherme de Almeida, Cunha Lima, o 

fotógrafo Fernando Lemos, Paulo Vanzolini, Arnaldo Veloso Horta, Aldemir Martins, 

Massao Ohno, Rebolo Gonçalves, Aracy de Almeida, Millôr, Jô Soares, entre outros. 

(TELLES, 2010: 183) Com Lygia Fagundes Telles, em especial, manteve estreitas 

relações de amizade até o fim da vida. 

                                    

(2) Hilda aos 24 anos em 1954, pelas lentes do amigo F. Lemos. JUNIOR, Gonçalo; LEMOS, F. Nunca houve uma 

mulher como Hilda. Revista Brasileiros, n° 78, jan. 2014, p. 40.       

 

 Nesse momento, suas atitudes eram inimagináveis para a maioria das moças da 

época, o que a transformou em figura constante nas colunas sociais, sempre em reuniões 

de intelectuais, goles de drinks, namoros e paixões. Envolveu-se com alguns dos 
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homens mais desejados da sociedade como Vinícius de Morais e, por sua beleza ímpar, 

teve a maioria dos homens que desejou, com raras exceções. Jorge da Cunha Lima, 

administrador, jornalista e advogado, um dos amigos mais próximos da escritora 

durante toda a vida, comentou sobre essa época: “No começo dos anos 1950, eu era um 

jovem estudante, e ela, já escritora, dona de uma liberdade que deixava todo mundo 

perplexo.” (JUNIOR, jan. 2014)  

Os pontos de encontro eram no centro da cidade de São Paulo, como o João 

Sebastião Bar ou na Livraria Jaraguá, de Alfredo Mesquita, o mesmo que dirigiu 

durante muitos anos a Escola de Arte Dramática de São Paulo e incentivou Hilda a 

escrever suas peças teatrais. No Bar do Museu de Arte Moderna, que ficava no prédio 

Assis Chateaubriand, na Rua Sete de Abril, eram realizados festivais de cinema e 

exposições de pintura. Além disso, o bar Vienense e a Livraria e Editora SAL 

(Sociedade Amigos do Livro) que importava obras da Europa e realizava nos finais de 

tardes, saraus regados a poemas em francês com doses de conhaque. A própria autora 

reconheceu o impacto de seu comportamento nesse momento:  

Eu tinha vinte anos. E sem dúvida meu comportamento pareceu 

completamente extravagante. Eu estudava direito, pertencia àquele meio que 

você conhece bem. E do meu jeito muito independente de ir e vir como eu 

gostava, de existir, criou dificuldades terríveis no início, quase humilhações. 

As pessoas não me aceitavam, (...) Eu escapava das normas. (DINIZ, 

2013:40) 

   Desfrutando desse ambiente, começou a escrever seus próprios poemas. Com 

vinte anos, em 1950, escreveu seu primeiro livro, Presságio, cuja crítica reconheceu, 

embora, imatura, diferente daquela praticada por seus colegas e companheiros do largo 

São Francisco. (SILVEIRA, 1952) Das amizades que mantinha, consolidou importantes 

parcerias, como a com o editor Massao Ohno que, em 1962, culminou com a publicação 

de Sete Cantos do Poeta para o Anjo, livro de poesia que lhe traria o primeiro prêmio 

literário, o Pen Clube de São Paulo. Massao foi um dos principais editores das obras da 

autora e sempre destacou sua qualidade literária: 

O centro (agora velho) de São Paulo fervilhava, não podia parar. Cinema, 

literatura, arquitetura, arte, liberação sexual, política, Ginsberg, a dança, o 

teatro, UEE, UNE, Maria Antônia - uma vertigem em compasso agitado 

estava na ordem do dia. Conhecemo-nos nessa féerie. Hilda era 

deslumbrante. Uma beleza de Ingrid Bergman acrescida pela sensualidade de 

Rita Hayworth. A mais bela entra as cortejadas mulheres de São Paulo. Além 

de bacharel em direito, lia muito, era culta e ainda por cima escrevia bem 

demais. (DE FRANCESCHI, 1999: 17) 

Aos 35 anos Hilda resolveu abandonar o ambiente efervescente em que vivia e 

mudar-se para Campinas, nesse momento um lugar inóspito, de difícil comunicação e 

distante de tudo e todos. A mudança para a Casa do Sol é significativa para a biografia 

de Hilda Hilst e para a compreensão de sua literatura, pois a partir desse momento, a 
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vida, a obra, a mulher e a escritora parecem unir-se em uma única figura, uma dando 

sentido à outra. 

 1.4.1 Construir a Casa, Escrever a Obra. 

 No ano de 1966, muda-se para a Fazenda São José, de propriedade de sua mãe, 

uma grande fazenda de gado e café, no mesmo terreno onde construiria sua residência. 

A função da Casa do Sol está dada, conforme podemos observar em algumas 

entrevistas, desde a época de sua construção. Aparentemente Hilda tinha um projeto 

literário claro e receio de não conseguir cumpri-lo caso continuasse morando em São 

Paulo. Dizia ter uma vida maravilhosamente agitada na capital paulista, boêmia e com 

muitas paixões, o que simplesmente a impedia de escrever. O isolamento que buscava, 

permitiria maior dedicação às leituras e aos estudos, tão necessários ao seu trabalho.   

A localização “marginalizada” 
7
 é uma forte simbologia que pesa sobre a 

composição do universo de Hilda Hilst, onde o suposto isolamento colaborou para 

condensar certa imagem de loucura e excentricidade e, posteriormente, foi utilizado  

para qualificar sua produção e elevar o caráter particular de sua literatura. A escolha de 

habitar no interior causou espanto entre aqueles que já a conheciam. A imprensa local 

não tardou em demonstrar interesse pela nova moradora da região e o jornal Correio 

Popular, questionou as razões dessa mudança radical: 

Muitos falam dessa escritora loira e misteriosa que se refugiou numa fazenda 

tipo Convento colonial. Uns contam que ela supervisiona a lavoura na 

fazenda, outros afirmam que ela vive tão feliz que nem pensa mais em vir 

para São Paulo, há os que juram que essa fuga para o interior é uma atitude” 

Hilda esclarece: “Eu senti que em São Paulo não iria mais poder trabalhar. 

Com a vida agitada demais, não iria mais ser possível, pelo menos como eu 

pretendia trabalhar. Acontece que ao mesmo tempo em que sentia isso, li 

Carta a El Greco, do escritor grego Kazantzákis e esse homem e esse livro 

modificaram a minha vida totalmente: Pensei comigo mesma: vou mudar de 

vida. (DINIZ, 2013: 26) 

 

A leitura desse livro, que Hilda ganhou de seu amigo e poeta português Carlos 

Maria de Araújo, é um elemento bastante ressaltado na sua biografia. A leitura da obra 

do escritor grego Niko Kazantzakis permitiu a Hilda conhecer o homem que decide 

tornar-se o que é, sacrificando a vida em função do destino de sua alma. Um homem 

que vislumbra a estrada correta em um caminho de estradas paralelas e decide segui-la, 

consciente dos obstáculos, do sangue entre as pedras, das montanhas intermináveis, do 

labirinto sem saída. A narrativa sobre a vida de Hilda a partir da perspectiva do 

                                                           
7
 A Casa do Sol está localizada na Rua João Caetano Monteiro, s/n, Quadra B Chácara Casa do Sol, 

Parque Xangrilá, Campinas, SP.   
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tombamento, vê na mudança para a Casa do Sol o sacrifício maior em favor da 

literatura. Hilda confirmava em entrevistas o caráter sagrado de sua suposta conversão: 

É verdade. Eu acredito nisso, acredito em milagres. Eu mesma já vi milagres 

aqui. Mas eu quase não falo, só comento com meus amigos  sobre as coisas 

que vi nessa casa. Quando li esse livro Carta a El Greco, resolvi mudar para 

cá. Resolvi mudar minha vida. Eu tinha uma casa gostossíssima em São 

Paulo, todo mundo ia lá comer, namorar, dançar – meus namorados, meus 

amigos, minhas amigas. Aí li o livro e mudei minha vida. (DE 

FRANCESCHI, 1999: 31) 

Hilda projetou a casa e definiu como seria a disposição dos cômodos, as janelas, 

os vidros, a varanda, o jardim. A intenção da autora era criar um local propício para a 

reflexão e que lhe trouxesse condições para produzir sua obra. Estando localizado a 11 

quilômetros do centro de Campinas, o local aonde a casa foi construída também levou 

em conta essa função. Na época da construção não havia nada nas imediações além de 

terras de fazendas, caracterizando um isolamento absoluto. Essa característica foi se 

alterando ao longo dos anos pela própria trajetória da expansão urbana da região 

metropolitana de Campinas: 

Tratando-se do município de Campinas especificamente, podemos dizer que 

o dinamismo que hoje se verifica no processo de urbanização da cidade tem 

seu início nas décadas de 1950 e 1960, alcançando seu ápice nos anos 1970 

quando ocorre o crescimento mais rápido e abrangente. O rápido crescimento 

urbano esteve ligado a essa época, a um intenso processo de industrialização, 

e se caracterizou por uma forte horizontalização e periferização da cidade. 

(MITICA NETO, 2008:112)   

 

Em decorrência disso, a região apresentou uma significativa expansão de sua 

malha viária entre os anos 1960-1980. Tais obras permitiram a construção de conjuntos 

habitacionais e a abertura de loteamentos, cada vez mais distantes da área central.  O 

acesso à Casa do Sol era feito por automóvel pelas estradas que levavam a Jaguariúna 

ou pela Estação Campinas da Estrada de Ferro da Cia. Paulista, que funcionou 

transportando passageiros até seu total sucateamento e desativação. O desenvolvimento 

da Rodovia SP-340, posteriormente nomeada como Rodovia Adhemar de Barros, que 

liga Campinas a Moji-Mirim, facilitou o acesso, interligando a casa às diversas cidades 

e também aos acessos à Unicamp. 
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(3) Cartão de visitas Hilda Hilst, Acervo IHH. In  DIAS, Juarez. Uma Residência, Um endereço. Escrita em 

Progresso. Revista Eletrônica Litear, 20 fev. 2014. 

 

Durante alguns anos não havia luz elétrica, nem telefone: o contato era feito por 

cartas. Apesar das amplas janelas, a luz do sol entrava tímida nos espaços que se abriam 

pelas vidraças. A construção foi erguida sob um terreno seco, coberto de mato ralo e 

baixo em trechos esparsos. Cinco coqueiros de troncos finos e uma figueira com mais 

de vinte metros de altura destacavam-se na árida paisagem:  

  A energia elétrica vinda de Jaguariúna chegava fraca, por isso Dante 

comprou trinta lampiões e encomendou uma lata com torneira para guardar o 

querosene. Todos os dias, às cinco e meia da tarde, enchia-os, espalhava-os 

pela casa e fincava alguns numa roda larga de carroça pendurada no teto da 

sala, servindo de lustre. A água do chuveiro era aquecida por meio de um 

botijão de gás que ficava do lado de fora. Para outras utilidades, era puxada 

de um poço com balde. Os champanhes franceses que saíam das caixas eram 

mantidos refrigerados em uma bacia recheada de generosas barras de gelo. 

Não havia televisão nem rádio. Quando anoitecia, a meia-luz dos lampiões 

trazia um ar romântico, mas dificultoso, para Hilda fazer aquilo de que mais 

gostava: ler e escrever. (Juliana Maringonn, s.d.)  
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                  (4) Hilda Hilst em frente à recém-construída Casa do Sol, 1966. Acervo CEDAE/UNICAMP. 

 

Instalada no local, Hilda que até então só havia escrito poemas, dá início a sua 

produção teatral e escreve, até 1969, nove peças de teatro e seu primeiro livro de prosa 

de ficção. Com algumas pausas, Hilda produziu freneticamente ao longo dos anos que 

viveu na Casa do Sol, deixando um legado precioso de 41 livros entre poesia, teatro, 

ficção e crônicas. Para conseguir produzir, a rotina de Hilda era severa e diariamente 

havia horários reservados para ler, escrever, conversar. Ao que tudo indica, Hilda levava 

a sério o caminho que tinha escolhido como profissão e os diferentes relatos insistem 

que o espírito conventual da residência favoreceu a rotina de criação de até dez horas 

por dia, como se recordam os que habitaram o espaço.  Segundo os relatos, Hilda podia 

demorar semanas ou meses anotando ideias de ensaios filosóficos, políticos, metafísicos 

e outros assuntos que costumava ler. Havia épocas em que autora só saía do escritório 

depois de escrever um determinado número de palavras, que ela mesmo estabelecia 

como meta. 

Ao mudar-se para a Casa do Sol, Hilda passou a adotar uma nova postura com 

relação a sua imagem e aparência. Sua beleza, que sempre chamara muita atenção, 

parece ter incomodado a autora profundamente. Deixar a vida sofisticada que mantinha 

em São Paulo surpreendeu não somente pela mudança geográfica, mas pelas mudanças 

na sua imagem, segundo Cristiano Diniz: 
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 Hilda trocou a alta costura de Denner, Maria Augusta e Clodovil, e os 

jantares em refinados restaurantes da capital paulista, no Largo do Arouche, 

por rústicas túnicas, chapéus de palha e pratos de barro. Em uma síntese do 

despojamento pretendido, a autora afirmou: “Puxei os cabelos para trás, 

comecei a usar batas e a me enfear. (PÉCORA, 2010: 35) 

  Havia nesse movimento certa intenção deliberada em livrar-se da imagem de 

moça bonita, mas que escrevia bem. Em 1977, com uma década vivendo na Casa do Sol 

e vinte e sete de produção literária, Hilda verbalizava com clareza os frutos que 

pretendia colher após sua renúncia:  

O que eu espero é não ser mais encarada como aos 20 anos quando lancei 

meu primeiro livro de poesia: uma jovem e bela poetisa. Uma mulher que se 

dedica seriamente à literatura, no Brasil, tem de suportar toda essa carga de 

interpretação machista. Então agora, tenho a esperança de que nem mais o 

jovem, nem o bela, nem a poetisa (prefiro poeta) pesem na apreciação do 

meu trabalho. (MEDINA, 17 abr. 1977 1977: 26) 

 

         

                   (5) Hilda Hilst aos 37 anos no pátio interno da Casa do Sol, 1967. Acervo IHH.  

 

Sempre questionada pela sua decisão de isolar-se, Hilda confirmava sua 

afinidade com o campo, embora não soubesse exatamente o quanto ele interferia no que 

tinha a dizer. Viver na Casa do Sol, reconheceu, lhe ofereceu uma vida mais calma, com 

menos interrupções, propícia para fazer seu trabalho. Permitiu que fizesse as leituras 

necessárias e pensasse nas coisas com mais profundidade: 
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Esse isolamento foi necessário para que eu pudesse trabalhar. Mas não foi um 

isolamento absoluto. As pessoas imaginam que entrei em clausura, me vesti 

de monge e fiquei jogando cinzas na cabeça, mas não foi assim (risos). Eu 

estava casada com o Dante (Casarini) e, além disso, minha casa era 

frequentada por vários amigos, escritores, pintores, atores... Gente com quem 

tinha muita afinidade. Eu me afastei da vida da cidade mas não do mundo e 

nem das pessoas. (ENTREVISTA..., 01 dez. 2002) 

  Embora construída e habitada por Hilda durante grande parte de sua vida, a 

relação entre a autora e a casa explica-se, fundamentalmente, por um conjunto de 

sujeitos e relações sociais que dão sentido à  vivência que ocorria no local. Em 1968 

Hilda casou-se com Dante Casarini, um jovem escultor que conheceu ainda quando 

vivia em São Paulo. Dante esteve com Hilda desde a época da construção da Casa do 

Sol, até a separação deles, em 1985. Ao que tudo indica não se tratava de um casamento 

convencional. Era um relacionamento aberto que permitiu que ambos se relacionassem 

com outros parceiros, mesmo vivendo juntos. Enquanto estiveram casados, viveram na 

Casa do Sol, receberam e hospedaram artistas e escritores das mais diversas áreas do 

conhecimento. 

A frequência com que a casa era palco de encontros e reuniões, entre os mais 

diversos nomes da intelectualidade, é bastante ressaltada. A base que fundamenta o 

pedido de tombamento como um espaço de criação está justamente nessa frequência 

artística. As visitas periódicas que recebia estreitaram os laços dos agentes com a pessoa 

de Hilda e com sua obra. Ela com frequência hospedava amigos e jovens escritores que 

a rondavam. Foi o que ocorreu com Caio Fernando Abreu e José Luís Mora Fuentes 

que, em estadas intermitentes, acabariam por estabelecer vínculos profundos com a 

amiga.  

Embora tenha falecido de maneira precoce, no ano de 1996, Caio Fernando 

Abreu pode ser citado como um dos escritores da literatura nacional recente cuja 

trajetória foi marcada pelo período vivido na Casa do Sol e por sua relação muito 

próxima a Hilda Hilst. Foi lá, aliás, que o autor e jornalista gaúcho, exilou-se nos 

tempos de chumbo e escreveu “Inventário do Irremediável”, importante conjunto de 

textos de resistência cultural durante a ditadura militar no país. No conto A Visita, 

dedicado especialmente para Dante Casarini, marido de Hilda, o seguinte trecho 

introduz a obra aos leitores: 

Este é meu tributo à moda do realismo mágico latino- americano. Escrita em 

1969, na Casa do Sol de Hilda Hilst, entre Campinas e Jaú, onde eu estava 

escondido do DOPS, nasceu das leituras que fazíamos de Carlos Fuentes, 

Juan Rulfo e principalmente García Márquez. Foi publicada duas vezes: 

primeiro no Suplemento Literário de O Estado de S. Paulo, por artes e 

prestígio de HiIda; depois no “Caderno de Sábado” do Correio do Povo.  

(ABREU, 2005:173) 
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 Mesmo após sua morte, Caio era sempre lembrado por Hilda e pelos mais 

próximos. São várias as histórias que a autora contava sobre ele, incluindo uma visita 

póstuma à Casa do Sol: 

 Bom, eu revi o Caio Fernando Abreu no dia da morte dele. Ele morreu à 1 

hora e veio se despedir as dez da noite. A gente tinha combinado isso. Ele 

veio com um cachecol que tinha uma fita vermelha. A gente tinha 

combinado, o vermelho ia significar que estava tudo bem. Eu abracei o Caio 

muito e disse: ‘Nossa, como você está jovem!’ Mas ninguém acredita. Falam: 

‘A Hilda é uma bêbada, uma alcoólatra, está sempre louca’, é assim que 

falam. (DE FRANCESCHI, 1999:35) 

José Luís Mora Fuentes foi um escritor, artista plástico e jornalista, cujo 

encontro com Hilda Hilst também é importante, pois será ele o herdeiro jurídico de toda 

sua herança, que incluía a Casa, o acervo e os direitos autorais de sua obra. Além de ter 

vivido por muitos anos na Casa do Sol, foi um grande colaborador de Hilda, roteirizou 

suas peças de teatro, desenvolveu as capas para os livros Ficções, Tu não Te Moves de 

Ti, A Obscena Senhora D e Rútilo Nada. A amizade, que se iniciaria com uma 

despretensiosa visita de Mora Fuentes à Casa do Sol para deixar um cachorro sem lar, 

será fundamental para compreender a gestão do legado da autora após sua morte.  

  A relação entre os dois foi de dedicação e companheirismo, mas começou com 

uma tórrida e fulminante paixão. Mora Fuentes conta que depois de sua primeira grande 

estadia na casa, na qual passou um ano e meio, mesmo tendo criado uma relação de 

amizade com Dante, marido da Hilda, não pode evitar se apaixonar pela bela escritora. 

Sua primeira reação foi sair da casa e retomar à vida que deixara em São Paulo, mas não 

adiantou: iniciou-se ali o romance que, mesmo tendo chegado ao fim algum tempo 

depois, não foi suficiente para romper a amizade. Passado alguns anos, Mora Fuentes 

retornou à Casa do Sol, dessa vez na companhia da mulher, Olga Bilenky. Durante esses 

anos, estabelecerão com Hilda a vivência que dará contornos à amizade leal:  

Foi aí que começou a melhor fase da minha vida. Ficamos ‘apenas’ bons 

amigos – ‘ou irmãos da alma’ como ela dizia. Na Casa do Sol, eu lia e 

escrevia muito, me preparava para publicar meu primeiro livro. Hilda e eu 

saíamos juntos por Campinas à noite, íamos ao Armorial. Éramos super 

cúmplices nessas noitadas, foi uma época divertidíssima. Mais ou menos em 

1975 nos reencontramos e eu convidei Olga para morar na Casa do Sol. 

Acabamos retomando o namoro. Olga e Hilda ficaram muito amigas também. 

Durante anos moramos os quatro juntos na Casa do Sol: Hilda, Dante, Olga e 

eu. Formamos uma família eletiva. Foram anos áureos para todos nós. 

Realmente criamos um afeto muito importante, especial, uns pelos outros. 

(VASCONCELOS, 11 fev. 2012) 

 Olga também viveu por mais de duas décadas na Casa do Sol. Ela e Mora 

Fuentes saíram de lá na ocasião do nascimento do único filho, no início da década de 

oitenta, Daniel Fuentes. Mesmo assim, as relações mantiveram-se muito estreitas e a 

convivência e troca de ideias, relativamente cotidianas.  A Casa do Sol atuou como um 

suporte de interação entre um grupo de pessoas, intelectuais e artistas, situado no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista_plástico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
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interior paulista, onde os laços entre Hilda, José, Olga e Daniel serão  fundamentais para 

compreender a preservação da residência.  

   

(6) Olga, Hilda e Daniel, Dezembro de 1990. Acervo IHH.  (7) Daniel e o pai José Luís Mora Fuentes em baixo da 
figueira centenária no jardim da Casa do Sol, [déc. 1980].  Acervo IHH.  

 

A proximidade com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) tem 

papel importante nesse circuito, visto que vários agentes que atuaram em prol da 

preservação da memória de Hilda Hilst estavam em posições favorecidas no campo do 

saber e da literatura. Ana Lucia Vasconcelos,  jornalista, escritora e tradutora, também 

foi grande amiga de Hilda e frequentadora da Casa do Sol nessa mesma época, ao longo 

da década de setenta. Os laços de amizade se estenderam a Mora Fuentes, Caio 

Fernando Abreu e Olga Bilenky pelas afinidades que tinham e o interesse que nutriam 

por Hilda. Sobre as experiências que vivenciou quando jovem nas estadias na Casa do 

Sol, contou em entrevista: 

Foi um privilégio tê-la conhecido e aquela vivência com ela e com aqueles 

amigos nunca mais se repetirá...foi único...e maravilhoso. Mas é bom que se 

diga que tudo era muito natural...ninguém ficava pensando, nossa, que coisa 

incrível eu sou amiga de um gênio da literatura brasileira (risos) (...) Agora 

uma coisa, como me disse um dia José Luís Mora Fuentes, falecido 

recentemente, as pessoas que gostam dos livros de Hilda, quando se 

encontram já viram na mesma hora amigos de infância, dada a afinidade que 

reconhecemos uns nos outros. (SALOMÂO, Out. 2009)  

 A escritora Olga Savary também foi uma boa amiga de Hilda e passou algumas 

temporadas na Casa do Sol. Um de seus livros de maior destaque, a antologia de 

poemas eróticos Magma, lançado em 1982, foi o primeiro do gênero editado por uma 
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mulher. Sobre esse momento a poetisa disse certa vez em entrevista, o papel que a Casa 

desempenhou na sua produção intelectual: 

 

Lancei o Magma em 1982, mas os poemas já estavam na minha cabeça, 

fermentando, havia anos. Só concluí o livro quando fui passar um fim de 

semana com a Hilda [Hilst, escritora] na fazenda dela, em Campinas, e fiquei 

um mês. Eu gostava tanto da poesia dela que decidi organizar sua antologia. 

Mas Hilda não trabalhava aos domingos e, durante a semana, mergulhava na 

sua escrita. Então, eu, que me desespero se não escrever, me dediquei mais 

ao livro do que fazia em casa, com crianças e marido. Os poemas estavam 

todos no plano das ideias. Só faltava escrever. (CARUSO, 16 jun. 2011) 

 

        José Toledo foi um artista plástico, fotógrafo, cronista e biógrafo, radicado em 

Campinas, que conheceu Hilda em meados de 1968 e tornou-se um grande amigo, 

assíduo frequentador do ambiente criativo da Casa do Sol. Escreveu vários artigos sobre 

a amiga, publicados sobretudo no Jornal O Correio Popular, do qual foi colaborador por 

muitos anos. Em um deles, escrito em 1994, dez anos antes da morte da autora, Toledo 

deixa claro a influência que aquela vivência havia exercido em sua vida:  

(...) Quanto à Hilda, conheço-a há tanto e, não obstante ter cruzado 

caminhos com grandes gênios produtores do Belo, a ela devo muito do que 

aflorou no cerebrozinho de surrealista e em meu interminável ofício de criar. 

Dito isto, prostro-me e conclamo amigos a saborear um pouco mais destes 

mundos impalpáveis que a autora nos oferece e que, desafortunadamente, os 

frequentadores das hordas literárias de Frankfurt estarão privados (...) 

(TOLEDO, 27 de fev. 1994) 

 Vale assinalar outros nomes que tiveram presença regular na Casa do Sol, 

dentre eles o físico e crítico de arte Mário Schemberg, o jornalista e crítico literário Léo 

Gilson Ribeiro, o ator e diretor de teatro Rofran Fernandes, as gravuristas Maria 

Bonomi e Renina Katz, os físicos César Lattes e Newton Bernardes, as críticas de 

literatura Nelly Novaes Coelho, Inês Parada, os artistas plásticos brasileiros Tomie 

Ohtake, Arcanjo Ianelli e Wesley Duke Lee. Lygia Fagundes Telles, como uma 

frequentadora assídua da Casa do Sol pela amizade estreita com Hilda, comenta 

repetidamente as histórias do lugar: 

Tantos acontecimentos na Casa do Sol sob o vasto céu das estrelas. Discos 

Voadores. Não sei mais quem viu em certa noite uma frota desses discos. 

Vozes de antigos mortos sendo captadas meio confusamente no rádio ou na 

frase musical de uma fita, ouvi nitidamente alguém me chamando 

...Reconheci a voz e desatei a chorar. Novos planos. Novos sonhos. O projeto 

de formarmos uma espécie de comunidade quando chegasse o tempo da 

madureza, madureza eu disse? ‘Velhice atalhou Hilda’  (DE FRANCESCHI, 

1999:15) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista_plástico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia
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(8) Hilda Hilst (esq.) e Lygia Fagundes Telles (dir.) na época que frequentavam a Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco em São Paulo, s.d. In 90 ANOS De Lygia Fagundes Telles e Eventos em Torno De Hilda Hilst Celebram a 

dupla. Folha de São Paulo: São Paulo, 20 abr. 2012. (9) As amigas anos depois entre os cachorros no jardim da Casa 

do Sol e ao lado da Figueira centenária, Dez. 1999. Arquivo CEDAE/ UNICAMP.  

 

Alcir Pécora, crítico literário e professor de teoria literária da UNICAMP, 

iniciou a amizade com Hilda Hilst aos poucos, com visitas esporádicas à Casa do Sol ao 

longo dos anos.  Como amigo e especialista em sua obra, também ressaltou como esses 

acontecimentos compunham aquela ambiência. Em matéria recente para a Folha de São 

Paulo conta que a casa recebia diversos visitantes que passavam por ali, tornando o 

lugar animadíssimo. As narrativas sobre acontecimentos sórdidos que ali ocorriam 

compunham o imaginário sobre a casa: discos voadores, a visita dos entes queridos já 

falecidos, como sua mãe envolta num xale, que apenas se descobria para lhe desejar 

boa-noite ou lhe prognosticar um evento qualquer, uma visita do pai adorado, também 

morto, a lhe relembrar uma antiga proposta; vozes embaralhadas e sopradas entre as 

árvores; vultos a assomar no portão. Sobre esses relatos, ora ternos, ora assustadores, o 

próprio Alcir confidencia: 

 Mesmo para mim, que costumava ouvir tudo com gosto, mas ceticamente, 

era evidente que aquelas narrativas tinham imenso interesse e verdade. Eu 

percebia perfeitamente que a ficção de Hilda ia muito além da que chegava a 

por no papel. A Casa do Sol, seus habitantes, os eventos extraordinários, tudo 

era parte de sua gigantesca e totalizante criação, cujo suporte extrapolava a 

escrita e os livros. O seu corpo, a casa e o que mais, vivo ou morto, rondasse 

ao redor, era tudo parte de sua invenção. Confesso que eu mesmo sentia 

medo de ser teletransportado para lá. (PÈCORA, 04 ago. 2013: 7)   
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 Mesmo quem não era amigo próximo, nem frequentador assíduo, podia sentir 

em uma breve estadia a ambiência da casa: 

Mora Fuente, ou José, ou Sapo, entra na sala. Jantar pronto. Uma grande 

mesa está posta na cozinha. Nos acomodamos em bancos ao longo da mesa. 

Alguma coisa mais vai acontecendo. Me deixo envolver por aquelas criaturas 

amáveis, amigas e sinto o sentimento lá da infância, alguma coisa terna e 

profunda, e ouço vozes se entrelaçando, graves, agudas, comentando isso, ou 

aquilo, não importa. Vejo claramente que todos estão encantados por Hilda, 

que lhes da alento, vida.(SCWARTZKOPTT, 10 fev. 1971) 

 Na década de 1970, Hilda praticou na Casa do Sol algumas experiências que 

compõem os elementos do imaginário anedótico acerca de sua loucura. A autora 

realizou uma série de experiências de transcomunição instrumental, com o intuito de 

captar possíveis vozes de outras dimensões que quisessem se comunicar. Hilda foi 

sempre bastante questionada acerca dessa fase, mas levou muito a sério as experiências, 

tanto que deixou de escrever por um tempo para se dedicar a elas. Embora a reação da 

imprensa tenha sido negativa, que começou a achar que Hilda ouvia vozes e que estava 

completamente maluca, para a autora, tratava-se um trabalho extremamente importante, 

sem conotação mística ou religiosa, que chegou a obter alguns pequenos resultados. 

Para entender esse momento da vida da autora, precisamos salientar a relevância 

que a temática do corpo, da alma e da morte teve em sua obra. Hilda não era espírita, 

nem adepta de nenhuma religião específica, mas sempre acreditou em Deus. Apesar de 

seu espírito livre, a autora estava preocupada com  questões sobre a vida após a morte e 

sobre a eternidade da alma. Hilda não estava conformada com esse conceito de que a 

morte é definitiva, que é um acabar completo, o que lhe gerou o interesse nas gravações: 

Comecei a me interessar por essas descobertas depois de assistir a uma 

comunicação de Friedrich Jurgenson, um sueco, sobre uma série de 

experiências que ele tinha realizado ao registrar cantos de pássaros no 

gravador, perto de sua cabana em Molnbo. Ao reproduzir essas fitas, 

percebeu que algumas vozes vinham interferir nos cantos dos pássaros. Ele 

trabalhou oito anos nessa experiência e reuniu vozes de cinquenta amigos 

seus, amigos mortos que se fizeram reconhecer. Eu me perguntei: Porque não 

tentar? (DINIZ, 2013: 44) 

A reclusão, o suposto isolamento e as histórias que cercavam a autora pareciam, 

de fato, se sobressair sobre a sua literatura. Hilda se sentia extremamente desvalorizada 

pelo suposto descaso com sua obra. A reivindicação de ser lida já aparece na época que 

escreve suas peças teatrais, logo após mudar-se para a Casa do Sol e seguirá até sua 

morte. A pecha de mulher e intelectual erudita sempre a cercaram. Hilda dizia estar 

cansada das seitas onde se encerrariam grupos e interpretações, incapazes de aceitar os 

diferentes níveis de arte: “Eu me sinto uma tábua etrusca’, dizia ela referindo-se ao 

silêncio que rondava sua obra. No centro dessa reivindicação da autora está, 

evidentemente, o retorno que o escritor espera de seu trabalho. Hilda queria ser lida em 
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profundidade, não somente como distração - e não se conformava com a fraca recepção 

de seus livros.  

Os reflexos desse silêncio em torno de sua obra começam a incomodar, 

sobretudo quando a vida financeira abastada de Hilda parecia ter chegado ao fim. As 

heranças que recebeu com a morte de seu pai e de sua mãe em 1970 permitiram que 

Hilda implementasse não só um projeto de viver para a literatura, mas que também 

construísse um local para isso. Para sobreviver, Hilda foi obrigada a procurar outras 

formas de ganhar dinheiro. Em 1982, seu amigo Carlos Vogt convidou- a assumir o 

cargo de professora residente da UNICAMP o que foi, segundo o linguísta, uma forma 

de trazer para dentro da Universidade a sua experiência como a matéria viva da criação. 

(DE FRANCESCHI, 1999: 18)  

 Tendo gasto sua herança para manter o estilo de vida que escolhera, somado ao 

baixo retorno que tinha com a vendagem de seus livros, foram várias as crises 

financeiras pelas quais passou durante a vida na Casa do Sol: “E também faz muito 

tempo que eu estou dura. Mas aí teve um ano que eu fiquei sem dinheiro mesmo. As 

pessoas não compram os meus livros, é dificílimo.” (DINIZ, 2013: 175) Vender livros 

significaria, portanto, bem mais do que ser reconhecida pelo público: significaria a 

própria possibilidade de viver da literatura, de ser recompensada por aquele que, para 

ela, tinha sido um árduo trabalho. 

Cansada de não ser lida, Hilda choca seus leitores na década de setenta, ao 

lançar um livro pornográfico onde a personagem narradora é uma criança de nove anos. 

Apesar do longo período e da repercussão do trabalho de Hilda desde os primeiros anos 

de publicação (1950-51), foi somente nesse momento que a autora se deparou com um 

grande assédio da imprensa.  Foi um verdadeiro rebuliço, um grande impacto, muitos 

odiaram e se surpreenderam com a nova atitude da escritora
8
. Não por acaso, foi 

justamente nessa fase que Hilda vendeu mais livros. A crítica ficou horrorizada. Leo 

Gilson Ribeiro, que sempre enalteceu seu trabalho, colocando-a abaixo somente de 

Guimarães Rosa no panteão da literatura nacional, chegou a ficar magoado e sem 

compreender aquela guinada da autora. Jorge Coli disse à Hilda ter ficado doente por 

oito dias após ter lido um de seus livros eróticos. (DINIZ, 2013:178).  

Mesmo a repercussão de sua fase erótica não foi suficiente para que a autora 

obtivesse grande retornos financeiros. Nesse momento de maior dificuldade, parte de 

sua documentação foi comprada pelo Centro de Documentação Alexandre Eulálio 

(CEDAE), vinculado ao Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), da UNICAMP
9
. Na 

mesma época, Hilda aceitou o convite para ser cronista do jornal mais tradicional da 

região de Campinas, O Correio Popular, entre os anos de 1992 e 1995. Na coluna 

                                                           
8
 A chamada trilogia obscena escrita pela autora,  é formada  pelos títulos: “O caderno Rosa de Lori 

Lamby”, “Contos d’escárnio/Textos grotescos” e “Cartas de um sedutor” publicados entre 1990 e 1991.    

9
 A compra do acervo de Hilda Hilst pela UNICAMP foi realizada em dois momentos, o primeiro lote foi 

vendido em 1995 e o segundo em 2003, um ano antes do seu falecimento. Para a seleção e identificação 

dos documentos Hilda contou com a ajuda de funcionárias do próprio CEDAE.  
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semanal que escrevia, uma das estratégias utilizadas por Hilda para a composição das 

crônicas era a de misturar comentários de notícias do dia a dia com poemas e textos de 

sua própria autoria, publicados em outros meios e que seguramente eram desconhecidos 

dos leitores médios. Talvez a importância maior das crônicas tenha sido a de expor os 

textos de Hilda a um público mais vasto do que aquele dos seus tradicionais seguidores, 

por ser um jornal de grande circulação na cidade: 

Para uns tratava-se da única razão para comprar o jornal; para outros, era 

motivo para os mais veementes protestos contra sua linguagem desbocada, a 

que não faltava o calão; para outros ainda, era a chance de desopilar o fígado 

com os destrambelhamentos de alguém cujos atributos mais populares eram o 

de “velha louca” e “bêbada” aplicados juntos ou separados. Existia entre os 

diferentes leitores, ao menos uma certeza compartilhada: não havia nenhum 

meio de atar a liberdade e a imaginação de Hilda Hilst ao senso comum. 

(HILST, 2006: 16) 

A má distribuição de seus livros sempre foi uma questão recorrente, resolvida 

com a compra dos direitos de publicação de sua obra completa pela Editora Globo, em 

2001. Antes disso, boa parte dos títulos da autora se encontravam esgotados há muito 

tempo, já que publicou quase sempre por pequenas editoras e em tiragens reduzidas.    

Hilda chegou a vivenciar a publicação dos primeiros volumes, A obscena senhora D e 

Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Em cada uma das obras reeditadas, Alcir Pécora 

faz uma introdução cuidadosa que apresenta e engrandece a escritora para o público. 

Estando tão próximo à Hilda, não por acaso é hoje, um dos maiores especialistas em sua 

poética. Quanto ao convite para ser o editor da coleção que seria publicada pela  Globo, 

Alcir contou em entrevista como conseguiu o posto: 

 Para explicar como me tornei editor, organizador e crítico da obra da Hilda, 

afora a nossa relação, o nome chave aqui é Wagner Carelli. Foi ele que, como 

diretor da Editora Globo, fez com que comprassem os direitos de sua obra. 

Foi ele também que me fez o convite para ser o organizador da edição. A 

Hilda precisava do dinheiro e o Wagner Carelli teve a grandeza de visão de 

perceber o trunfo que isso significaria, a médio prazo, para alavancar a 

editora Globo, então meio por baixo. De minha parte, exigi apenas duas 

coisas: que a Hilda me aceitasse como editor e que apenas eu determinasse o 

que quer que fosse em relação à coleção. Ambas foram aceitas, primeiro pelo 

Wagner, depois pelo Joaci Pereira Furtado, que sempre me deu o máximo 

apoio em tudo o que precisei para levar a cabo a tarefa. (Foi uma tremenda 

sorte contar com editores assim!) A primeira condição era decisiva: se a 

Hilda preferisse outro, eu cederia imediatamente o meu lugar; mas se ela me 

aceitasse, como aceitou, a segunda condição era muito importante, pois, 

como devem saber, havia muita gente passando pela Casa do Sol, e eu não 

teria paciência para muitos palpites. (DIAS, 2011: 23)  

Mariana Alves revelou que era consenso na editora que Hilda Hilst não 

estouraria em vendas. Porém, a aquisição da obra de Hilda seria parte de uma estratégia 

em que a alta vendagem comercial não se colocava em primeiro plano. Havia uma ideia 

de que o nome da autora traria prestígio e visibilidade na mídia especializada em 

cultura, mas sabiam que teria vendas modestas, de acordo com Joaci Furtado, assistente 
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editorial da editora. (ALVES, 2012:119) Hoje o cenário parece ter se alterado e o 

crescente interesse na obra e na vida da autora, justificam a publicação de coletâneas de 

poesias, cartas em edições de luxo e de alguns textos de apoio à leitura de suas obras. 

Obras como Porque ler Hilda Hilst, (2010) organizada por Alcir Pécora e Fico Besta 

Quando me Entendem (2013), conjunto de entrevistas com Hilda Hilst, ambas editadas 

pela Editora Globo são exemplos disso. Novos projetos vêm sendo desenvolvidos como 

forma de iluminar o legado deixado pela autora e auxiliar a compreensão acerca de sua 

literatura.  

 

1.4.2 A Casa, o IPTU e os Primeiros Passos da Patrimonialização 

Em 1998 Hilda Hilst viveu momentos de agonia, por uma ameaça de despejo 

devido ao não pagamento de uma dívida de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 

Beirando os setenta anos, a autora vivia na iminência de perder a posse dos seus 54.000 

m² de terra e era atormentada pela ideia de ver sua casa demolida. Como disse à época, 

sua esperança estava naqueles que conheciam o lugar e sua importância, não só para ela, 

mas para a história da literatura Brasileira: “Não tenho ideia do que vai acontecer 

comigo, conto com os amigos.” (NEVES, 17 maio 1998) 

O problema tem início quando em 1977 com a venda de uma parte das terras da 

fazenda São José, comprada por dona Bedecilda em 1942 e herdada por Hilda e seu 

irmão, Ruy Vaz Cardoso. Hilda teria ficado com cerca de 72.600 m² das terras, 

incluindo o terreno onde estava a Casa do Sol e a antiga sede e casa de sua mãe. 

(NEVES, 17 maio 1998) O restante das terras, juntamente com a parte de seu irmão, 

foram vendidas para a imobiliária S.Silva e CIA.LTDA., dando lugar ao Condomínio 

Residencial Xangrilá e a centenas de residências que foram construídas onde antes havia 

somente vegetação. Ao ser loteada, imediatamente passou a ser considerada Zona em 

Expansão Urbana e não mais Zona Rural, o que fez com que o imposto ficasse ainda 

mais caro.  

A ausência de documentação oficial sobre essa transação está na origem do 

problema relativo ao imposto. Não era possível provar que as terras não eram mais de 

Hilda, pois não havia as escrituras assinadas em cartório que demonstravam a 

titularidade dos novos donos. Contra esse problema, pesava o fato de que tendo a 

prefeitura reconhecido o condomínio e autorizado o loteamento, atestaria que a venda 

das terras dos irmãos havia sido concretizada e legalizada pela municipalidade. Em fins 

da década de setenta, quando o empreendimento foi lançado, a promessa era de um 

lugar calmo e tranquilo para viver. Na comunicação visual a seguir, vemos a Casa do 

Sol representada:  
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(10) Propaganda de Divulgação do condomínio Residencial Xangrilá, loteado através das vendas das  terras ao redor da 

Casa do Sol por  Hilda e seu irmão, Ruy Vaz Cardoso, em 1977. No documento vemos retratados, à esquerda  uma 
imagem do portão  da Casa do Sol e, à direita, parte da edificação principal. Arquivo CEDAE/UNICAMP.   

 

         Deste entrave gerou-se uma dívida que, em 1998, era de 140 mil reais. Em 2002 

o valor alcançou a cifra de 500 mil reais e poucos anos depois já chegava a 800 mil 

reais. O imbróglio do IPTU, embora quase tenha despejado Hilda Hilst, acabou por 

representar uma luta difícil, capaz de formar um corpo de agentes engajados na missão 

de fazer com que o município reconhecesse o valor da escritora e não permitisse a 

destruição daquela referência. O Correio Popular teve um papel central como 

denunciante e divulgador do que se passava na Casa do Sol. O posicionamento do 

periódico era claro e contundente: “A casa merece ser restaurada e transformada em 

Casa do Escritor e dos estudos psíquicos e imortalidade.” (NEVES, 17 maio 1998 )  

Sensibilizados com a causa, durante uma semana o jornal fez matérias diárias 

que mostravam a grande contradição com que o poder municipal tratava o caso.  A 

Câmara dos Vereadores havia aprovado, na ocasião, um projeto do vereador Romeu 

Santini, que dava o título de honorável cidadã campineira para Hilda Hilst. O prêmio 

indignou Hilda, que mandou devolver e nunca foi à Câmara para recebê-lo, pois 

acreditava ser um disparate o fato da mesma prefeitura lhe cobrar uma dívida impagável 

para viver em sua própria casa. (FONSECA, 19 maio 1998) Para ela a verdadeira 

homenagem seria a revisão do valor da multa, dado que, na época, Hilda ganhava uma 

aposentadoria baixa e um salário como professora da UNICAMP, insuficientes para 

manter a Casa do sol funcionando e o bem estar dos cachorros abrigados no local.  

 A questão gerou comoção entre os que conheciam a casa e Hilda e entre aqueles 

que ficaram conhecendo apenas pela ocasião. Intelectuais, artistas e autoridades 

lançaram manifesto de apoio à manutenção da Casa como um local de criação artística. 
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Entre os nomes que declararam oficialmente apoio estão: Rodolfo Konder, secretário 

municipal de cultura de São Paulo; os escritores Lygia Fagundes Telles, Paulo Coelho, 

Ignácio de Loyola Brandão, Marina Colassanti, Afonso Romano de Santana, Gil França 

Veloso, Cláudio Pacce, Fábio Luca; o dramaturgo Plínio Marcos; a jornalista Vera 

Artaxo; Inês Parada, professora e o artista José Toledo. (FONSECA, 24 maio 1998.)    

Os vereadores do PT Sebastião Arcanjo e Carlos Signorelli manifestaram 

solidariedade, assim como Antônio da Costa Santos, o Toninho, que reconhecia o valor 

humano e literário que a questão representava. Para o político, depois que o problema 

fosse solucionado, a cidade ficaria devendo um ato de desagravo à Hilda, por toda 

humilhação pela qual a escritora estava passando. (FONSECA, 20 maio 1998)   

 Foi um momento significativo em que se colocou a diferenciação entre Hilda e 

os demais habitantes de Campinas, pelo menos do ponto de vista oficial. Não era todo 

mundo que concordava com o fato de que a prefeitura deveria perdoar as dívidas da 

escritora. Muitas pessoas escreveram para o Correio Popular demonstrando sua 

insatisfação, pois acreditavam que Hilda era uma cidadã comum e, como tal, deveria 

pagar seus impostos. O escritor Rubens Alves procurava mediar o conflito propondo 

que os amigos fizessem um rateio do dinheiro para pagar a dívida e manter a Casa do 

Sol ativa. (FONSECA, 19 maio 1998) 

 Hilda ofereceu parte de suas terras como forma de pagamento da dívida. Mas um 

empecilho jurídico não permitiu o acordo, já que não havia uma norma que legislasse 

sobre esse tipo de negociação. Pela irregularidade em que se encontravam as terras, 

Hilda tampouco podia vendê-las para particulares, o que a deixou de mãos atadas, na 

expectativa de uma boa vontade dos conhecidos e do poder público em resolver a 

questão. José Toledo colocava de forma irônica sua indignação pela situação que 

passava a amiga: “Em qualquer outro lugar da ORBE lhe seria oferecido com muita 

honra, menos em Campinas, o ‘berço da cultura.’” (TOLEDO, 27 de fev. 1999)    

 

 Já com a ideia de que o lugar se transformaria em um centro cultural, advogados 

tributaristas, ao lerem as matérias, se ofereceram para intermediar a questão junto ao 

município. Foi o que fez o advogado José Aparecido Hunziker, casado com uma artista 

plástica, que não conhecia Hilda, mas sensibilizou-se com a causa e, visto as 

dificuldades que passava a autora, não cobrou os serviços.  Hunziker descobriu que as 

cobranças eram irregulares, visto que o imposto incidia sobre as terras que foram 

vendidas por Hilda e faziam parte do Residencial Xangrilá. (FONSECA, 22 jun. 1998)  

Como não conseguia provar a venda das terras, esse problema ainda durou 

alguns anos e Hilda morreu sem saber o desfecho que sua casa teria: “Resta à Justiça, 

que julgará seu caso, levar em conta o patrimônio que poderá desaparecer da geografia 

da cidade. A responsabilidade é maior ainda quando se pensa que Hilda Hilst ultrapassa 

as fronteiras por sua inteligência.”  (NEVES, 17 maio 1998) A questão só foi de fato 

resolvida pelo tombamento.  De 1998 a 2011 a dívida chegou ao montante surreal de 3 

milhões de reais e virou um fantasma para os gestores do legado da autora, colocando-
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se como uma iminente ameaça à preservação do local, visto as investidas do mercado 

imobiliário. Daniel Fuentes conta sobre a proposta que recebeu à época e que, não fosse 

a renegociação do valor com a prefeitura e a boa vontade do poder público em resolver 

a questão por ocasião da patrimonialização, provavelmente a casa poderia não ter 

resistido: “Pagariam três milhões de reais para construir 110 casas aqui. Os herdeiros 

queriam aceitar, sorte que o tombamento saiu em 2011. A venda de um terreno anexo 

pagou a dívida.  E a casa pode reencontrar sua vocação.” (VIEIRA, 10 mar. 2013:10) 

 

                   

(11) Imagem mostra os limites do residencial Xangrilá, a principal rodovia de acesso SP-340 e indica a localização da 

Casa do Sol e do acesso à ela, 2014.Foto: Google. 

 

1.4.3 A Morte e Seu Duplo: Fim da Vida, Início da Memória. 

Ao morrer no dia 4 de fevereiro de 2004, Hilda Hilst deixou, em testamento, a 

Casa do Sol -  com tudo o que tinha dentro -  e os direitos autorais de suas obras, para o 

jornalista e escritor José L. Mora Fuentes, que foi o responsável por uma série de ações 

relativas à memória da autora. No Museu Casa o momento da morte do patrono 

emprega novos significados a esses locais, pois constata a ausência física do seu objeto 

mais importante, ou seja, o morador que lhe dá sentido: “Na realidade, esse tipo de 

museu nasce a partir da morte.” (RANGEL, 2007: 81)  

Em vida, a autora havia manifestado interesse em que sua casa virasse um local 

para o desenvolvimento de estudos psíquicos sobre a ressurreição da carne e a 

imortalidade da alma. O objetivo de Hilda a partir de seu interesse pelo tema era 



43 
 

comprovar de maneira científica a imortalidade. Passou a estudar física quântica no 

final de sua vida, ficou muito amiga do físico Mario Schenberg, com o qual passava 

horas discorrendo sobre o tema: “(...) respondendo a sua pergunta: acredito, acredito sim 

na salvação depois da morte. É por isso que tenho vontade de fazer aqui uma fundação, 

a Fundação Apolônio de Almeida Prado Hilst, que cuidaria de estudos psíquicos e de 

imortalidade. Era isso que eu queria fazer.” (DE FRANCESCHI, 1999: 34) 

Os problemas com o IPTU seguiam atormentando os herdeiros, visto que além 

de uma despesa mensal de aproximadamente cinco mil reais, a dívida com o município  

já era objeto de oito processos de execução por falta de pagamento do imposto. Não 

tardaria em um Oficial de Justiça dar ciência aos moradores de que a casa seria leiloada 

devido aos problemas judiciais. (MONTEIRO, 23 Jan. 2011) Na urgência em evitar a 

destruição da Casa do Sol, Mora Fuentes passou a liderar os trâmites para a fundação do 

Instituto Hilda Hilst, uma entidade sem fins lucrativos e apoiado por sócios-fundadores 

de renomes no campo intelectual como Lígia Fagundes Telles, Cláudio Willer, Nelly 

Novaes Coelho, Iara Jamra, Beatriz Azevedo e o músico erudito José Antônio Almeida 

Prado. 

 Sediado na residência, constituído em 18 de dezembro de 2005, o Instituto 

Hilda Hilst – Centro de Estudos Casa do Sol (CNPJ 07.495.325/0001-31) -  nascia com 

a missão de divulgar o trabalho de Hilda, manter a casa onde a autora viveu e cuidar dos 

56 cães que ainda habitavam o terreno. Os cachorros são, desde a criação da casa até o 

momento, elementos presentes no cotidiano da residência. Quando um visitante chega, é 

recebido por uma matilha de todos os tamanhos, raças e tipos. Eles sempre estiveram, 

em maior ou menor número, presentes na casa e na vida de Hilda. A autora nutriu amor 

incondicional pelos animais durante toda sua vida, recolheu e criou vários deles, 

chegando a ter mais de cem cães em determinados momentos. 

 

Na ocasião em que sofria ameaça de despejo, Hilda dizia que podia aceitar a 

própria miséria, mas que se preocupava com os animais e sobre como seriam cuidados 

no futuro. Alinhados com esse pensamento, Mora Fuentes estabeleceu entre os objetivos 

da instituição o cuidado com os animais.  Hoje são cerca de quinze cães. Eles fazem 

parte total do ambiente e os que não estão presos em canis, circulam livremente pelo 

espaço do terreno e pelos cômodos da casa. No acervo iconográfico referente à Casa do 

Sol eles estão sempre presentes nas fotos, em todos os ambientes, sob os móveis, ao pé 

dos habitantes, entre as reuniões de amigos. A autora contou certa vez a importância 

deles na rotina da casa: 

 

 O meu cotidiano é assim. Levanto de manhã, tomo café com quatro ou cinco 

cachorros perto e mim. Depois vou soltar os outros, ao todo são quatorze. As 

vezes quando tenho visitas fico preocupadíssima. Primeiro pergunto se a 

pessoa gosta de cachorro. Se não gosta já fico com ódio. Então deixo que a 

pessoa fique em paz um pouco durante uma hora e conservo os cachorros um 
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pouco presos. Depois, solto todo mundo. E as visitas ficam chateadíssimas, 

limpando as blusas e as calças. Então explico: aqui é assim mesmo. A 

senhora precisa gostar de cachorros. (DINIZ, 2013:131) 

 

 

                  

 (12) Hilda aos 69 anos entre seus cães ao pé da Figueira Centenária do Jardim da Casa do Sol. Foto. Eduardo 

Simões. In DE FRANCESCHI, Antônio Fernando (org.). Cadernos de literatura brasileira: Hilda Hilst. São Paulo: 
Instituto Moreira Salles, 1999. P.24. 

 

Estabelecidas as prioridades, imediatamente iniciam-se os trâmites para 

transformar a Instituição em uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP). No dia 19 de abril de 2007 houve um evento que promoveu a transformação 

da Casa do Sol, em um centro cultural, o Instituto Hilda Hilst - Centro de Estudos Casa 

do Sol. O novo nome, segundo os herdeiros, simbolizaria o início do processo de 

mudanças e reformulações que dariam à Casa do Sol um viés cultural, para receber 

estudiosos, bolsistas residentes, jovens artistas, grupos de teatro para uma série de 

eventos. Esses projetos realizados já se apoiavam amplamente na importância do espaço 

da Casa e na relevância da materialidade exposta. 

 A conservação passava a ser uma das missões do Instituto e José L. Mora 

Fuentes articulou um projeto que pretendia buscar patrocinadores e instituições de 

fomento para a revitalização da propriedade. Na ocasião a Casa do Sol voltou sua 
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atuação para a manutenção do espírito vivo de Hilda. A instituição era mantida de 

maneira espontânea e afetiva, com os próprios recursos dos herdeiros.  

O projeto de Residência Artística idealizado por José L. Mora Fuentes, tinha 

como intenção retomar o que Hilda já fazia quando morava na Casa do Sol: receber 

amigos e artistas para um período de convivência. A experiência de estar na casa onde 

viveu a grande literata seria capaz de promover o intercâmbio entre artistas e 

pesquisadores, propiciando o desenvolvimento da criação artística.  O local se 

apresentava, portanto, como um espaço institucional de criação literária e de 

preservação da memória de Hilda: 

É claro que o programa é uma homenagem à Hilda, já que se trata de levar 

adiante ideias que ela mesma tinha para o futuro da Casa, mas queremos 

fazer desse espaço vivo, pungente, dinâmico, e não um museu, estático, com 

espírito de mausoléu. Será um espaço de criar, de viver, de pensar e de 

festejar, com a alegria que a Hilda tinha, não somente baseado nas memórias 

ou na sua obra. (RESIDÊNCIA... 18 abr. 2007)  

Mesmo a morte abrupta de Mora Fuentes, em 2009, não significou uma 

interrupção da manutenção do legado de Hilda Hilst.  Olga Bilenky e Daniel Mora 

Fuentes, mulher e filho, respectivamente, como herdeiros legais, assumem 

imediatamente as ações do Instituto. Olga, fundadora e administradora do IHH, 

consolida-se como coordenadora de Curadoria de projetos em artes visuais. Algum 

tempo depois, o artista plástico e curador independente Jurandy Valença, um grande 

amigo que viveu, morou e trabalhou com a escritora Hilda Hilst no início da década de 

noventa, passou a atuar como agente direto na manutenção do legado, ocupando o cargo 

de Diretor de Projetos do Instituto Hilda Hilst. A sintonia com que compreendiam o 

local está explicita no peso que tem a casa e toda sua ambiência para o objetivo 

institucional, além das dimensões materiais e imateriais que sustentam esse discurso: 

A Casa é um templo, um lugar que exige que você a descubra em cada 

detalhe. Muitas coisas aconteceram ali, mas, principalmente, a vida de uma 

escritora que decidiu se dedicar à literatura e construiu esse lugar para isso. 

Há um misto de sagrado e profano, de uma vida em comunidade quase 

utópica, o encontro dos seres humanos com a natureza e os animais. Cada 

objeto ali tem um significado e quer nos dizer algo, resta-nos ouvi-los. 

(CUNHA, 02 maio 2013)  

Hoje, o garoto que cresceu nos jardins da Casa do Sol, é diretor do IHH, um dos 

idealizadores no processo de patrimonialização da casa e agente atuante nesse processo. 

Daniel Fuentes é o principal interlocutor do instituto, concedendo inúmeras entrevistas 

onde conta e reconta as histórias do lugar, da autora e de seu pai. O caráter afetivo que 

motiva suas ações deve ser ressaltado não como forma de desqualificar o valor da casa 

enquanto patrimônio mas, pelo contrário, como forma de dar ao local a  dimensão 

subjetiva e particular que também movem essas práticas.  

Eu lembro da Hilda no dia a dia aqui, né. Lembro das crônicas que ela 

escrevia para o Correio Popular, e ela lia essas crônicas na mesa do pátio 
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antes de entregá-las. Aí vinha um carro do jornal até aqui para buscá-las, não 

tinha internet na época. Lembro muito de quando ela ia para São Paulo e 

ficava na nossa casa. Lembro do lançamento do “Amavisse”, eu tinha uns 

sete, oito anos. E lembro essas coisas… mas eu já tinha vinte anos quando ela 

morreu.  (MIRANDA, 24 maio de 2014) 

Tendo vivido na casa, aquela memória também lhe pertence, também são suas 

origens e de certa forma suas raízes. Com a morte do pai, a velhice iminente da mãe e a 

certeza de sua morte, há uma forte sensação de que aquela identidade corre o risco de 

desaparecer. Isso gera a necessidade expressa de garantir a manutenção dessas 

memórias. A preservação da casa apresenta-se como uma possibilidade de conservar 

não só o legado de Hilda, mas também a memória de seu pai, de sua mãe e a sua própria 

memória.   

 

   

(13) Daniel Fuente, Presidente do IHH, fala para a equipe do programa “Para todos”, da TV Brasil, que realizou  

uma série de entrevistas  para apresentar o Instituto e a casa, 2012. Acervo IHH. 

Com a morte de Hilda e a institucionalização da Casa, é possível perceber que, 

pouco a pouco, vão se condensando representações, em uma espécie de linearidade 

necessária à composição de um material sobre Hilda e sobre a casa. Nesse movimento, 

alguns elementos serão sempre utilizados para dar sentido àquela memória. Essa 

operação implica a perpetuação de alguns elementos e o silenciamento de outros. As 

operações de produção, circulação e consumo de sentido, que acabaram por produzir o 

material necessário para a concretização do tombamento da Casa do Sol, foram 

historicamente selecionadas e mobilizadas pelos diferentes agentes e devem ser 

recuperadas para efeito dessa pesquisa. A materialidade do local, agora ressignificada 

com forte carga simbólica, torna-se primordial, na medida em que ela que irá alimentar, 

posteriormente, o processo de patrimonialização.  
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 Com o tombamento em 2012, a Casa do Sol foi reconhecida pelo 

CONDEPACC como Patrimônio Cultural de Campinas, integrando-se à memória 

oficial do município, o que supõe uma seleção por parte do órgão de preservação 

municipal. Percebemos claramente que sua função social foi alterada. A Casa tem, 

portanto, uma trajetória histórica e uma biografia que ultrapassam as possibilidades de 

ação de sua dona. Sempre ressaltada na sua amplitude, a linguagem poética de Hilda 

seria o resultado da difícil missão que ela se impôs, que implicou mudar-se para o 

interior e “isolar-se” em sua chácara. Viver tantos anos na Casa do Sol colaborou para a 

alteridade necessária aos gênios, reveladora de uma produção única. Como veremos a 

seguir, os objetos expostos ao olhar no espaço da Casa do Sol compõem um cenário 

montado para dar veracidade à biografia de sua antiga proprietária, atuando como uma 

prova, ou um testemunho, de certa maneira de viver. 
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2 CASA DO SOL: USOS E SENTIDOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

      
 
(14) Casa do Sol; Campinas, 2014. Foto: Janaina Ribeiro. In FERREIRA, Camila. Morada das letras. Correio 

Popular, Campinas, 04 set. 2014. 

 

 

A narrativa sobre a vida de Hilda Hilst, a partir da perspectiva do tombamento 

apreende, na mudança para a Casa do Sol, o sacrifício maior em favor da literatura. Há 

uma transformação não somente nas representações sobre a autora nos quarenta anos em 

que ali viveu, mas também sobre a função que a casa desempenhou nessas mudanças. A 

Hilda que se muda para Campinas na década de sessenta é, naquele momento, uma 

jovem poetisa; a que morre em 2004 é uma grande escritora, completa, densa e com 

mais de quarenta livros escritos. A Casa do Sol é produto do tempo e passou a significar 

a própria Hilda, sua obra e sua intimidade. 

 

Uma vez feita a relação entre autora e sua residência, voltamo-nos mais 

detidamente para a Casa do Sol enquanto cultura material, objeto dessa pesquisa e do 

pedido de tombamento. Com a morte de Hilda, a casa foi conservada, significada e 

entendida como o elemento central na compreensão sobre seu universo. Uma análise da 

Casa do Sol como vetor das relações sociais deve ser capaz de revelar sua complexidade 

e transcender os limites físicos do edifício, compreendendo-a como um  espaço onde 

seus elementos tangíveis e intangíveis compõem um sistema simbólico único, 

fundamental para a compreensão do valor do bem. 
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2.1 A Cultura Material como Objeto. 

 

No decorrer da renovação historiográfica e da ampliação dos métodos, fontes e 

abordagens da disciplina, segundo Jean Marie Pesez (1998), a cultura material traçou  

relações privilegiadas com a história, reintroduzindo o homem como protagonista dos 

processos históricos, através da sua vivência material. Os historiadores marxistas foram 

os primeiros a colocar em evidência uma história das condições materiais da revolução 

da sociedade. Para Pesez (1998: 178) essa aparição tardia se explica pela necessidade de 

uma longa maturação epistemológica no âmbito da renovação do pensamento científico 

na segunda metade do século XIX e na instauração das ciências humanas como campo 

teórico. A partir de então, os historiadores passam a considerar os remanescentes 

materiais do passado como "objetos" para a reflexão histórica e para a compreensão das 

dinâmicas sociais.   

A cultura material não tem utilidade por si mesma, apenas se revelar também 

questões da nossa atualidade e daquilo que diz respeito à relação histórica entre os 

homens e os objetos. Na tentativa de definir o termo, o autor observa que a cultura 

material tem uma relação evidente com as injunções materiais que pesam sobre a vida 

do homem e sobre as quais este opõe uma resposta que é precisamente cultural. Isso  

possibilita à cultura material revelar as estruturas sociais e as relações de maneira 

enriquecedora: “A materialidade supõe que, no momento em que a cultura se exprime 

de maneira abstrata, a cultura material já não está mais em questão.” (PESEZ, 

1998:180) 

 No campo da memória, a noção de cultura material nos possibilita pensar como, 

em determinados contextos, os objetos são explorados, utilizados e ressignificados por 

meio de ações e discursos expositivos que procuram materializar o passado e expressar 

de forma particular uma memória específica. Embora a Casa do Sol, através de sua 

materialidade, possa ser analisada como portadora da memória, o principal elemento é 

aquele que mesmo que não sendo aparente, torna-se fundamental para revelar as 

intencionalidades na produção das memórias.  

Ao pensar nas qualidades que diferem os objetos e nas características que fazem 

com que sejam preservados, expostos e celebrados, Krzysztof Pomian (1984: 72) 

observa duas categorias principais: as coisas, que seriam os objetos utilitários e os 

semióforos, objetos que não têm mais utilidade prática e funcional mas que, expostos ao 

olhar, cumprem a única função de representar o passado. A visão proposta revela-se 

orientada em dois sentidos diferentes: para o visível, por um lado e para o invisível, de 

outro. Para o autor, as duas orientações, embora possam coexistir em certos casos 

privilegiados, ou são opostas - na maior parte das vezes; ou representam a maximização 

da utilidade ou a do significado.  

Com esse sentido, um semióforo é um signo selecionado, dentre outros diversos, 

para indicar algo que significa alguma outra coisa e cujo valor não é medido por sua 

materialidade e sim por sua força simbólica. Ulpiano Meneses (1998) ressalta que um 

dos pontos que distinguem a historiografia contemporânea é o fato de a cultura material 
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deixar de ser vista como um simples artefato e passar a ser analisada na sua relação com 

a sociedade que a produziu, no tempo e no espaço. Ao ser analisado na qualidade de 

semióforos, seu compromisso passa a ser com o presente, pois é no presente que são 

construídos como patrimônio e é às necessidades do presente que eles respondem:  

 

Os artefatos estão permanentemente sujeitos a transformações de toda 

espécie, em particular de morfologia, função e sentido, isolada, alternada ou 

acumulativamente. Isto é, os objetos materiais têm uma trajetória, uma 

biografia. (...) é necessário examiná-los ‘em situação’, nas diversas 

modalidades e efeitos das apropriações de que foram parte. Não se trata de 

recompor um cenário material, mas de entender os artefatos na interação 

social. (MENESES, 1998: 92) 

  

Esses artefatos quando transformados em patrimônio cultural, tornam-se 

símbolo de algo além de sua materialidade. Um semióforo é fecundo porque dele não 

cessam de brotar efeitos de significação. Embora seja algo retirado do circuito da 

utilidade e esteja encarregado de simbolizar o invisível espacial, temporal e de celebrar 

a unidade indivisa dos que compartilham uma crença comum ou um passado comum, 

ele é, também, posse e propriedade daqueles que detêm o poder para produzir e 

conservar um sistema de crenças ou um sistema de instituições que lhes permite 

dominar um meio social. São, portanto, produtos e vetores das relações sociais. 

(CHAUÍ, 2000:13) 

 O conceito de Lugar de Memória proposto por Pierre Nora, embora tenha sido 

pensando a partir das questões colocadas pela escrita de uma história do 

desenvolvimento nacional que, na França, se constituiu como uma fortíssima tradição 

coletiva é bastante interessante para compreender o processo de cristalização de 

memórias. Nora deixa claro que a lembrança produzida nesses lugares caracteriza-se por 

ser voluntária e seletiva, trazendo para o campo do patrimônio cultural a dimensão 

política que lhe é peculiar, ressaltando a vontade da memória e iluminando as lutas 

travadas para a inserção dos diferentes grupos e das diferentes identidades, no âmbito da 

memória coletiva. O conceito de lugares de memória é complexo e está fincado em três 

aspectos que coexistem sempre: o material, o simbólico e o funcional: 

 Material por seu conteúdo demográfico, funcional por hipótese; pois garante 

ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas 

simbólica por definição visto que se caracteriza por um acontecimento ou 

uma experiência vivida por um pequeno número, uma minoria que deles não 

participou. (NORA, 1981: 22). 

  O conceito torna-se interessante por ressaltar o aspecto político dos projetos 

memoriais, no que diz respeito à manutenção de identidades. Eles não são apenas 

lugares físicos ou objetos concretos, eles seriam os restos rituais de sociedade sem 

rituais, vetores necessários para eternizar aquilo que já não existe mais: 

Menos a memória é vivida no interior, mais ela tem a necessidade de 

suportes externos e referenciais tangíveis de uma existência que só se vive 
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através dela. Essa passagem, da memória à história, obriga os diferentes 

grupos a redefinir sua identidade, pela revitalização de sua própria história. 

Os lugares de memória surgem do sentimento de que a memória não é mais 

espontânea, que é preciso reivindicá-la, celebrá-la, e de certa forma, 

materializa-la. (NORA, 1981: 19) 

 

Halbwachs (2003), anteriormente, já havia colocado a importância da 

preservação da paisagem (seus monumentos, edificações e construções) para a 

preservação da memória coletiva. As relações entre a memória e a estabilidade da 

paisagem revelam a necessidade que temos de preservar remanescentes materiais, a 

maneira como eles nos informam sobre nossas origens e de que forma conectam o 

passado e o presente. Do mesmo modo a paisagem e sua materialidade acabam por atuar 

de maneira contundente como conector entre as memórias individuais e a compreensão 

de seu lugar na história da coletividade:  

Não há memória coletiva que não aconteça em um contexto espacial. Ora, o 

espaço é uma realidade que dura: nossas impressões se sucedem umas às 

outras, nada permanece em nosso espírito e não compreenderíamos que seja 

possível retomar o passado se ele não estivesse conservado no ambiente 

material que nos Circunda. (HALBWACHS, 2003: 170) 

 

Segundo Halbwachs a estabilidade da habitação e sua aparência interior não 

deixam de impor ao grupo a imagem pacificante de sua continuidade. Quando inserido 

em uma parte do espaço, o grupo o molda a sua imagem mas, ao mesmo tempo, se 

dobra e adapta a coisas materiais que a ela resistem: “Não é o indivíduo isolado, é o 

indivíduo enquanto membro do grupo, é o grupo em si que, dessa maneira permanece 

sujeito a influência da natureza material e participa de seu equilíbrio.” (HALBWACHS, 

2003:158) A memória unificada nesses remanescentes não deve, no entanto, ser 

naturalizada, pois corremos o risco de mascarar a existência de outros constructos de 

memória que foram ocultados nesse processo. 

A Casa do Sol e seu conjunto documental despertam interesse, pois, ao mesmo 

tempo em que revelam as sensibilidades de uma pessoa e de seu universo particular, 

colaboram para um entendimento mais agudo dos fenômenos da memória coletiva 

(VIDAL, 2007). Na temática da memória e suas múltiplas abordagens, esses acervos 

tem sido encarados como objetos de estudo. Seus processos de preservação tem se 

mostrado reveladores de como os vários agentes históricos interpretam e materializam 

seu próprio passado e de que maneira ressignificam essa memória no tempo presente. 

 

2.2.  A Casa do Sol: Duas dimensões, um Patrimônio. 

 Um dos grandes desafios dos Museus Casas é a gestão de seus acervos, visto o 

caráter heterogêneo dos documentos que abriga. Além da própria residência e da área 

verde do jardim, a Casa do Sol abriga o acervo particular de Hilda Hilst, composto pelo 
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mobiliário original, objetos dimensionais de toda a sorte, fotos e a biblioteca particular 

da autora, hoje com quase cinco mil itens. Nesse sentido, é necessário entender a 

trajetória do arquivo particular da escritora, visualizando-o como um conjunto orgânico, 

autêntico e único das coisas produzidas em consequência de suas ações cotidianas.  

 

Hilda aparece como um primeiro agente, não somente pela consistência literária 

de sua obra, mas também pelas ações por ela empreendidas no campo da memória. Em 

seus 74 anos de vida produziu, selecionou, guardou e negociou centenas de documentos 

relativos à sua vida pessoal e profissional. Além disso, a casa tem sua própria trajetória 

histórica, cuja origem está relacionada às escolhas pessoais da escritora, mas que deve 

ser entendida na teia de relações que lhe conferem sentido e  a transformam, após sua 

morte, em um espaço simbólico que media as relações entre os homens e que tem por 

objetivo preservar sua memória:  

A exterioridade, a concretude, a opacidade, em suma, a natureza física dos 

objetos materiais trazem marcas específicas à memória (...) Basta lembrar 

que a simples durabilidade do artefato, que em princípio costuma ultrapassar 

a vida de seus produtores e usuários originais, já o torna apto a expressar o 

passado de forma profunda e sensorialmente convincente. 

(MENESES,1997:2) 

 

Como parte de suas estratégias pela inserção e reconhecimento no campo 

literário, a autora valorizou o resgate de sua memória através da conservação de sua 

documentação pessoal. (BRITTO, 2011). Hoje catalogado e digitalizado, o Fundo Hilda 

Hilst, depositado no CEDAE-UNICAMP, é composto por variados documentos, entre 

originais manuscritos, datilografados, cadernos de anotações e de estudos, 

correspondências, fotografias, agendas, desenhos, recortes de jornais e publicações 

abarcando a produção intelectual da titular e de terceiros.
10

. 

Segundo Britto (2011), muito embora essa documentação pudesse estar toda 

guardada na Casa do Sol, essa divisão, longe de significar uma desvalorização, amplia e 

consolida seu legado. Ao ser comprado pelo CEDAE, seu nome é colocado entre os 

grandes literatos. Ao ser aprovada pela comissão de especialistas da Universidade, 

ratifica-se o interesse histórico que a UNICAMP nutriu pela autora. Além do prestígio 

acadêmico, ao ser comprado por uma instituição especializada na organização e difusão 

de acervos, aplica-se um tratamento documental que facilita o acesso e a pesquisa pelos 

profissionais de diferentes áreas. Isso pode ter favorecido a ampliação do debate em 

torno do nome de Hilda Hilst, fato que podemos perceber tanto nos meios acadêmicos, 

como fora deles. 

 

Para essa a análise, a venda do acervo para UNICAMP é importante por dois 

motivos. Primeiro porque nos permite observar a seleção empreendida pela própria 

                                                           
10

 O fundo Hilda Hilst é composto por 3.257 documentos textuais manuscritos/datiloscritos; 1.321 

impressos; 246 fotografias, 150 desenhos, 3 pinturas, 4 cartazes,  10 cartões-postais  e um objeto 

tridimensional. Destacam-se, aqui, os materiais produzidos por seu pai, Apolônio de Almeida Prado Hilst. 
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autora na massa de elementos materiais que constituíam sua vivência, para a entrada em 

uma instituição pública. Arquivar-se é sempre uma prática que tem por objetivo um 

futuro leitor, uma intencionalidade implícita, o que o torna um objeto interessante de 

análise. Philippe Artière (1998) trabalha com a ideia de que os processos  de escritas de 

si, através da constituição de arquivos particulares, estão diretamente relacionados aos 

processos de integração e exclusão social. Não sendo uma prática neutra, na medida em 

que visa criar identidades que sobrevivam à passagem do tempo, a manipulação desses 

acervos determina o sentido que querem dar a essas construções.  

 

O segundo ponto de interesse da aquisição do acervo pela UNICAMP se baseia 

na dimensão do que não foi selecionado para o espaço público e que, portanto, passou a 

compor o acervo da Casa do Sol. Os elementos materiais que permaneceram hoje, são a 

base do discurso expográfico que fundamenta a importância do espaço como a 

residência de Hilda Hilst. Nesse caso, mesmo que a materialidade da residência e do 

acervo remetam à figura de Hilda Hilst, o campo da cultura material nos permite 

entender que essa presença jamais é exclusiva. Meneses já alertava para o fato de que a 

identificação de mãos individualizadas na produção de artefatos seria irrelevante se não 

estivesse imbricada na rede de relações que lhe dá suporte. (MENESES, 1998:96)  

 

O acervo da Casa do Sol segue crescendo de acordo com as experiências vividas 

na residência. Na biblioteca de Hilda Hilst, existem diversos livros publicados após 

2004, ou seja, depois do falecimento da autora, além de livros da biblioteca particular de 

José Luís Mora Fuentes e Olga Bilenky. O acervo iconográfico vem crescendo também 

de acordo com as atividades do IHH, o mesmo ocorrendo com o acervo documental. A 

casa, como um organismo vivo, seguirá acumulando os remanescentes materiais dos 

que ali habitam e dos que criam novos materiais, produtos e registros. 

 

 

2.2.1 A Residência. 

 

A partir da Casa do Sol e da disposição do seu acervo, está implícita a relação 

entre o homem, o objeto e o local onde o bem está inserido. Por estarem quase sempre 

associadas a um imóvel, no âmbito dos Museus Casas, a própria casa apresenta-se como 

objeto museológico, revelando uma dimensão espacial, volumétrica, arquitetônica e de 

organização dos espaços internos e externos: “No processo de construção do lugar casa 

museu, o edifício não é um mero contentor de objetos, ele é o próprio objeto de 

exposição” (BARBOSA, 2013: 323)  

 

O conjunto arquitetônico inserido no espaço tombado de 7.300 m² se constitui da 

edificação principal medindo cerca de 800 m2, uma pequena edificação anexa ao fundo, 

seguido de um espaço de canil, com estrutura para manter alguns dos cães do instituto 

isolados. Embora a Casa do Sol seja considerada pelos especialistas sem nenhum valor 

arquitetônico, as características da edificação possuem um caráter de testemunho, pois 
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foram concebidos e planejados pela própria Hilda. Os elementos arquitetônicos, embora 

considerados irrelevantes, não deixam de compor o universo da casa, pois refletem os 

tanto os valores de quem a desenhou e a construiu, quanto dos que ali se apropriaram de 

seus espaços.   

 

A arquitetura da Casa do Sol foi pensada para ser um local propício para a 

reflexão e para a produção intelectual mas, sobretudo, foi construída para ser uma 

residência:  sua função primeira era habitar. A edificação principal é uma casa térrea, de 

base retangular, com seis cômodos, caracterizada pela cobertura em telhas de barro e 

beiral sustentados por pilares em alvenaria, conformando alpendres que contornam a 

construção. A descrição usual costuma defini-la como uma casa em estilo colonial 

mineiro, por apresentar recursos arquitetônicos bastantes simples, típicos de áreas rurais 

do Brasil. Nas fachadas foram utilizadas imponentes esquadrias em madeira, janelas e 

portas coloniais em formato de arco, que reforçam esse aspecto. Não há pavimentação 

no entorno da residência. O piso original em lajotas cerâmicas reveste quase toda a casa 

e o teto é forrado por tábuas verticais de madeira. 

  

Durante as primeiras duas décadas a casa foi branca; décadas mais tarde, as 

paredes foram ficando rosadas, até assumirem o tom mais vivo que observamos hoje, 

com uma faixa pintada em branco na parte inferior. Segundo os relatos dos herdeiros, a 

pintura atual se utiliza da antiga técnica de caiação, o que garante uma temperatura 

fresca e um aspecto rústico ao ambiente. O tom atual é um rosa amarronzado, mistura 

de tintas verde, vermelha e marrom que leva dois dias para ter seu ponto encontrado. 

(AGUIAR, 17 dez. 2012) 

 

             
                         (15) Casa do Sol logo após sua construção, 1966. Arquivo CEDAE/ UNICAMP. 
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                    (16) Vista da fachada esquerda e central da Casa do Sol, 1986. Arquivo CEDAE/UNICAMP.   

 

              
 
                             (17) Fachada principal da Casa do Sol, 15 abr. 2014. Arquivo IHH. 

 

Pouco se alterou do desenho original com exceção da construção do edifício 

anexo, dos canis e as demais reformas necessárias durante os anos que a casa foi 

habitada. Caio Fernando Abreu, em artigo da década de oitenta, conta uma dessas 

adequações, que deu forma à disposição dos cômodos, tal como a reconhecemos hoje: 

“No final da ala esquerda da casa – que tem qualquer coisa de Espanha, de convento no 

centro do qual existe um poço, ficavam naquele tempo a biblioteca e o escritório. Anos 

mais tarde ela mandou fechar uma parte da sala e, no próprio quarto, que se parece uma 

cela, fez outro escritório.” (ABREU, fev. 1986)  

 

A construção de alvenaria situa-se em torno de um claustro central, uma espécie 

de pátio interno, no estilo dos mosteiros religiosos, para onde convergem os demais 

cômodos da residência. Desse local podemos acessar a parte social da edificação - a 

sala; a parte íntima - os dormitórios e o escritório; além das áreas de serviço, como a 

cozinha e a lavanderia. Os corredores que conformam os alpendres internos possuem 
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dez arcos que contornam o pátio em chão de pedras, onde no centro há um poço, 

semelhante a uma pequena fonte, feita do mesmo material. 

  

 
 

(18) Pátio central da Casa do Sol, 2014. Foto: Ricardo Lima. . In MINUANO, Carlos.  Cresce interesse por obra de 

Hilda Hilst, dez anos após sua morte. BOL-Noticias. Campinas, 4 fev. 2014 

 

Em construções religiosas, das mais diversas ordens, há uma simbologia 

importante em torno desse elemento arquitetônico. O papel central dos claustros nessas 

edificações, ainda que tenham assumido diferentes funcionalidades ao longo da história, 

apresentam uma forte conexão entre os aspectos físicos e espirituais desses locais. 

Como um contraponto a clausura e a separação física com "o mundo", os religiosos 

precisam, simultaneamente, manter-se intimamente unidos à humanidade e aos seus 

respectivos problemas. São elementos interessantes para pensarmos as relações entre 

Hilda e a Casa, pois sua construção simbólica entrelaça de forma inseparável vida, obra 

e profissão. O sacrifício que Hilda teria feito em nome de seu projeto literário reflete a 

dimensão incomum de sua obra e a especificidade de seu processo de criação: 

 

Fala-se muitas vezes da alegria que o ato de escrever dá. Para mim, escrever 

me provoca mal estar mesmo. (...) Eu fico impressionada quando ouço 

pessoas que dizem sentir prazer em escrever. Para mim é sofrimento, um 

sofrimento de que não posso fugir, mas me amedronta. Penso que escrever 

serve mais para perdurar, para existir fora de nós mesmos, nos outros. (...) 

(DINIZ, 2013: 29) 

 

No caso das construções dos monges beneditinos, por exemplo, o claustro será 

sinônimo do complexo monástico, ou algumas vezes do próprio monaquismo, onde se 

localiza a área de circulação e espaço de convivência da comunidade, coordenando os 

edifícios entre si: “Coordenação necessária pois para os monges beneditinos, cujo lema 

é “ora e labora”, a união de oração e trabalho é um modo de oferecer à Deus a própria 

existência.” (ARRUDA, 2007:35) Ainda que não fosse católica praticante, pela criação 
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que teve na infância, os temas religiosos têm um peso importante em sua concepção 

literária, visto que quando criança estudou por quase uma década no Colégio Interno 

Santa Marcelina, em São Paulo. Certa vez, contanto sobre sua infância entre as freiras 

no internato, revelou: “Quando eu tinha oito anos, minha maior vontade era ser santa, 

vivia na capela. Sabia de cor a vida das santas.” (DE FRANCESCHI, 1999:30)  

  

Hilda acreditava que essa formação religiosa influenciou toda sua obra. Mesmo 

a fase erótica, tão abominada pelo senso comum, para a autora tratava-se de uma tema 

sagrado, que não abandonava o fio condutor de sua obra que é a eterna busca por Deus: 

“(...) Mesmo na pornografia, eu insisto nisso, posso blasfemar muito, mas o meu 

negócio é o sagrado. É Deus mesmo, meu negócio é com Deus.” (DE FRANCESCHI, 

1999:30) Os mosteiros entendidos como entidade cultural, moral e produtiva capaz de 

administrar-se de modo autônomo, associam em sua concepção construtiva os ideais de  

clausura e trabalho com a finalidade de manter entre os religiosos um clima de 

recolhimento, de silêncio, de oração, para uma mais perfeita busca de união mística com 

Deus.  

 

Esse aspecto arquitetônico se destacou e  incidiu de certa forma sobre a imagem 

de Hilda,  sendo sempre ressaltados nas descrições do local: “Ela mora numa casa de 

tem ares de convento, as janelas não tem cortinas e nem se vê tapetes no chão. Todos os 

ambientes, à semelhança daquelas casas religiosas, convergem para um pátio sossegado 

e doméstico onde se sobressai uma fonte (...)” (RUSCHEL, Out. 1981) O ex-reitor da 

Universidade de Campinas Carlos Voght, amigo e grande incentivador do trabalho da 

autora, acredita que a legenda de Hilda Hilst reclusa guarda um segredo que 

simultaneamente é o seu próprio projeto de vida: “Ela buscou a reclusão por opção, não 

por temperamento. O deboche que Hilda usa como recurso social não passa de uma 

antítese necessária à espécie de santidade que ela praticava diariamente na Casa do Sol, 

escrevendo ou não, dando sequência ou não a sua obra já definitiva.”(DE 

FRANCESCHI,1999:19)                                 

 

Além do Claustro, os seis cômodos que fazem parte da residência são similares 

aos de uma casa comum. Quartos, banheiros, sala de estar, de jantar, cozinha, cômodos 

existentes em qualquer habitação, mas que se diferem por terem convivido ou por terem 

sido habitados por Hilda, em uma associação sentimental e simbólica que altera o valor 

do espaço. Um só ambiente comprido e horizontal compreende as salas de estar e de 

jantar. O escritório está separado dos outros cômodos por uma lareira central, tendo ao 

lado um banheiro e o antigo quarto de Hilda. Do outro lado, na ala direita, a cozinha e, 

ao fundo, outros quartos. 

 

O homem precisa organizar os espaços internos de sua casa procurando 

melhor desenvolver suas atividades biológicas, culturais e mecânicas. Sua 

liberdade e criatividade são exercidas no momento em que ele toma posse 

dos espaços, é quando ele transforma uma casa em lar, dando a ela “sua 

cara”, instituindo novos modos e usos, recheando os ambientes com seus 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Silêncio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oração
http://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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pertences, suas lembranças e memórias, transformando o local em lugar 

único. (SCARPELINI, 2012: 81) 

 

 

 
            (19)  Sala Principal da Casa do Sol. Nas paredes diversas imagens, desenhos e pinturas  decorativas Foto: Carlos 

Bassan, 2011. 

 

A cozinha pode ser acessada tanto pela sala de estar, como pelo pátio. Ela é uma 

cozinha em pleno funcionamento, apta a produzir e conservar os alimentos feitos pelos 

moradores da casa. Na dispensa estão as vasilhas e recipientes que guardam os 

mantimentos necessários para a vida cotidiana dos ocupantes. É nesse local que os 

visitantes são recebidos para goles de café, em meio a conversas com os moradores e 

relatos sobre a vida de Hilda, do mesmo modo que era feito quando a autora ainda era 

viva. A cozinha sempre foi um ambiente central na vivência da casa, onde eram feitas as 

refeições do dia a dia, as pausas no trabalho literário e a troca de ideias.  
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           (20) Cozinha Casa do Sol ; ao fundo porta que leva para a sala principal, Foto Ricardo D’Ângelo, 2013 in 
MORETTI, Juliane. Casa de Hilda Hilst é abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013. 

 

Na parte mais íntima da casa estão os dormitórios, o escritório e o antigo quarto 

de Hilda, hoje transformado no centro de conservação do IHH. Talvez essa tenha sido a 

transformação mais notável em relação à disposição da residência da época que Hilda 

ali residia.  Esses dois cômodos são bastante significativos, pois é vital na casa de um 

escritor o valor de sua biblioteca pessoal e do seu local de trabalho.  

 

        
(21) Quarto de Hilda Hilst em 1999, hoje centro de preservação do IHH. Foto: Eduardo Simões. In DE 

FRANCESCHI, Antônio Fernando (org.). Cadernos de literatura brasileira: Hilda Hilst. São Paulo: Instituto 
Moreira Salles, 1999. P.55 
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(22) Cômodo transformado em local de guarda da parte principal do Acervo do IHH; D’Ângelo, 2013 in MORETTI, 

Juliane. Casa de Hilda Hilst é abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013. 

 

 

Os relatos contam que Hilda passava horas por dia fechada em seu escritório, 

submersa em leituras e escritas. Isso sempre chamou a atenção dos meios de 

comunicação e era tema recorrente em suas entrevistas, já que seus leitores 

demonstravam bastante interesse por seu processo criativo: 

 

Nesses trinta anos de quase clausura a que Hilda Hilst se submeteu, ela 

estabeleceu uma rotina perturbadora: ‘logo ao acordar eu me mantinha 

fechada com a máquina de escrever em meu quarto e só me liberava para sair 

de lá após escrever no mínimo quinhentas palavras. Alguns dias eram 

terríveis porque não conseguia escrever e saía do quarto no final de tarde para 

brincar com os cachorros. (CHIODETTO, 21 dez. 1997) 
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(23) HH sentada à mesa de seu escritório na Casa do Sol, 2000. Foto: Pio Figueira. In FENSKE, Elfi Kürten 

(org). Hilda Hilst - múltipla e singular. Templo Cultural Delfos, maio 2013.  (24) Escritório de Hilda Hilst, 2013. 

Foto Ricardo D’Ângelo, in MORETTI, Juliane. Casa de Hilda Hilst é abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 

22 mar. 2013. 

 

                                                                          

2.2.2 Acervo Documental 

 

A musealização abarca um trabalho de preservação que compreende as etapas de 

seleção, aquisição, gestão e conservação, visando um objetivo final que é comunicar por 

meio da exposição, de eventos e de publicações. Na especificidade dos Museus Casas, 

como ocorre em qualquer residência, esse processo é cumulativo e demorado. Enquanto 

o patrono é vivo, não existem políticas de aquisição, os objetos vão sendo comprados, 

ofertados, feitos, reaproveitados e posicionados de acordo com o funcionamento da 

residência e o gosto estético do seu dono.   

 

Depois da morte da autora, houve uma escolha deliberada em manter a atmosfera 

deixada por Hilda Hilst. O acervo documental da casa está organizado e exposto de uma 

maneira aparentemente despretensiosa, sem obedecer às normas museológicas ou 

arquivistas, causando uma sensação de vida própria ao lugar. Trata-se de um espaço 

físico e social mas, sobretudo, um espaço simbólico, onde tudo está disposto como se 

Hilda fosse chegar a qualquer momento, sentar-se no pátio com alguns cachorros a seus 

pés e acender um cigarro.  

 

A decoração é minuciosamente repleta de pequenos e variados objetos de 

adorno, entre eles frutas de cera, bonecas de barro do nordeste, moringa de barro, 

objetos variados feitos em mármore, além de diversos objetos de ferro cobreados 

representando figuras e itens como vasos, jarras, pratos, potes, jogo de xadrez, castiçais 
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e cinzeiros. Referências religiosas são bastante presentes, com imagens e estátuas de 

santos e um altar, no qual repousa um Buda em mármore verde, enfeitado com um colar 

de pérolas. O valor de cada um desses objetos transparece na fala dos que ali viveram: 

“(...) Sobre a escrivaninha, inúmeros objetos miudinhos, de vidro, de cristal, de prata, de 

jade. Pedras de ágatas também, que ela toca para se energizar. E papeis, ela adora 

papéis, de todos os tipos, tamanhos e texturas.” (ABREU, fev. 1986) 

 

 

(25)  e (26)  Objetos pessoais de Hilda Hilst em seu escritório. Anos depois da morte da autora, eles seguiam expostos 

sob a mesa onde a autora trabalhava, 2013. Foto: Ricardo D’Ângelo. In MORETTI, Juliane. Casa de Hilda Hilst é 

abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013. 

 

 Individualmente, muitos desses objetos já se perderam, pelas condições normais 

do cotidiano de uma casa. Então, mesmo que um ou outro objeto quebre e seja 

substituído, mesmo que um livro seja retirado de seu lugar, o que importa é o conjunto 

dos elementos, que conformam a questão intelectual e artística como labuta naquele 

espaço. O trabalho da musealização leva à produção de uma imagem que é um 

substituto da realidade a partir da qual os objetos foram selecionados para representar. 

(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013: 44) 

 Tudo aquilo que está no interior da residência, incluindo a biblioteca pessoal da 

autora, seus documentos, livros, fotos, móveis, adornos e toda sorte de objetos não 

foram contemplados pelo processo de tombamento. Pareceu-nos imprescindível trazer 

para a análise esse conjunto de objetos, pois eles atuam de maneira contundente para 

conformar o espaço de uma habitação e mais do que isso: eles estão dispostos de 
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maneira a representar o modo como Hilda viveu e recompor o ambiente inspirador que a 

cercou. São, portanto, fundamentais, para a composição do bem cultural em questão, 

justamente por revelar seus aspectos intangíveis. 

 

Os objetos ordenam a vivência no local, alguns ganham mais destaque que 

outros, como é o caso da Máquina Olivetti Lettera 22, presente da mãe de Hilda,  que se 

destaca na residência por seu grande valor afetivo. Ela era objeto obrigatório na rotina 

de produção da autora e uma grande companheira. Caio Fernando Abreu, em matéria 

publicada na década oitenta, conta sobre o processo de criação da amiga na casa: 

 

Hilda escreve direto à máquina. Uma máquina inacreditável – deve ter cerca 

de 30 anos- mínima, portátil, de tipos miudinhos, sempre muito sujos de tinta. 

Emagrece quando está escrevendo. E anda pela casa, pela terra tomando nota, 

tendo revelações. Tem surtos de criação e produz laudas e laudas por dia. 

Depois esvazia, fica aflita. Acha sempre que não voltará mais a chama. A 

noite em voz alta, adora ler o que escreveu. Lê com emoção, dramatizando as 

vozes, caminha de um lado para outro, fuma muito. Raramente reescreve. A 

coisa vem pronta. (ABREU, fev. 1986)  

 

      
(27) Hilda Hilst trabalha na máquina Olivetti Lettera 22 em seu escritório na Casa do Sol, [abr. 1977]. Arquivo 

CEDAE/UNICAMP.  
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(28) Na parede fotos de escritores e intelectuais admirados por Hilda, sua máquina de escrever, uma Olivetti Lettera 

22, repousa sob uma cômoda ao lado do antigo radinho de pilha, entre os prêmios literários que autora recebeu em 

vida, 2014. Foto: Ricardo lima. In MINUANO, Carlos.  Cresce interesse por obra de Hilda Hilst, dez anos após sua 

morte. BOL-Noticias. Campinas, 4 fev. 2014. 

 

 Na sua busca exaustiva por Deus e pelo sagrado, Hilda o chamou por diversos 

nomes em seus textos: Deus, Cara Escura, Soberano, Cadela de Pedra, Grande 

Incorruptível, Lutero Rajado, O Mudo Sempre, O Grande Rosto Vivo, Vossa 

Onipotência, Sacrossanto, Sumidouro, Ominoso, O Semeador, O Cego, Cara Mínima, 

O Mundo Sempre, O Grande Obscuro. Em uma das homenagens que recebeu, ganhou 

uma grande placa horizontal que reproduz essas referências. A peça foi colocada no 

antigo quarto de Hilda e destaca-se entre o acervo, exemplificando como a 

materialidade da casa conecta a obra e a vida de Hilda Hilst.  
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(29) Detalhe da parede do antigo quarto de HH, hoje centro de conservação do instituto. Acima dos retratos 

familiares de escritores admirados pela autora, está a placa com as referências à Deus em sua obra, 2013. Foto: 

Ricardo D’Ângelo. in MORETTI, Juliane. Casa de Hilda Hilst é abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 22 

mar. 2013.  

 

 Seus hábitos de leitura levaram-na a acumular um acervo bibliográfico numeroso 

e variado, composto por enciclopédias, dicionários, coleções de obras completas de 

escritores contemporâneos nacionais e estrangeiros. A documentação bibliográfica 

possui cerca de cinco mil itens atualmente, representando grande variedade de tamanho 

e paginação.  Com exceção das estantes em pedra, que são originais da construção, as 

estantes de madeira que existem hoje foram sendo colocadas gradativamente ao longo 

dos anos. Nas fotos antigas, que mostram os ambientes da Casa do Sol, notamos 

grandes mesas, onde pousavam os variados títulos, sempre acessíveis. Livros sobre 

história, artes, filosofia, ocultismo, religião e, claro, muita literatura. Livros com 

dedicatórias de amigos, edições raras e edições estrangeiras singulares pelo pequeno 

número de exemplares impressos, ou por ser uma edição especial, enriquecem a 

coleção. 
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           (30) Quando Hilda Hilst estava viva a casa vivia repleta de livros, como nessa imagem em seu escritório, com a 

mesa de trabalho ao centro. [1990] Arquivo CEDAE.  

     

 

(31) Depois da morte da autora parte do acervo bibliográfico do Instituto está armazenado em estante de madeira e 

pedras no escritório que pertencia à Hilda Hilst. Acervo IHH.  

 

Mesmo com os acréscimos póstumos ao acervo, o valor da biblioteca, de qualquer 

forma, segue sendo a relação dos livros com Hilda Hilst, seu universo criativo e 

literário. Somado a isso, Hilda tinha o costume de sublinhar, rabiscar e escrever nas 

páginas de seus livros preferidos. Vários deles possuem as marcas dos pensamentos e 

das leituras da escritora, demonstrando a dedicação com que tinha lido algumas das 

obras.  
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   (32) Na biblioteca particular da autora, seus livros estão marcados com os rastros de suas leituras e pensamentos, 

agregando forte valor simbólico ao acervo, 2014. ACERVO IHH. TEATRO DO INSTITUTO HILDA HILST. Site 

oficial. Campinas, 2015. Disponível em http://www.hildahilst.com.br/teatrohh/?age_id=81. Acesso em 10/01/2015.  

 

 

  

Por todos os cômodos, as paredes estão repletas de pinturas, desenhos, mandalas, 

quadros em madeira talhada, em suma, obras de arte de variados estilos, técnicas e 

proveniências, que Hilda ganhou das pessoas com as quais se relacionou. Dentre esses 

artistas estão Antônio Roseno, Waldomiro de Deus, Maria Bonomi, Dante Casarini, 

Jurandy Valença, Tomie Ohtake, Claudio Matsuno, Felipe Cohen, Mora Fuentes, Olga 

Bilenky, Mira Schaendel, Aloísio e Giselda Leiner. São quadros de todos os tamanhos 

que dividem espaço com máscaras primitivas e com penduricalhos de toda sorte. 

 

As paredes da casa expõem uma parte da iconografia pertencente ao acervo do 

Instituto Hilda Hilst. As imagens datam das primeiras décadas do século XX ao ano de 

2002 sendo, em sua grande maioria, referentes às décadas de 60 a 80. Os registros 

abrangem diversos aspectos da vida de Hilda Hilst e são compostos por retratos da 

escritora, de seus familiares, de amigos, autores e intelectuais por ela admirados. A 

riqueza do acervo é revelada através desta multiplicidade de registros da vida da 

escritora, das cenas de seu cotidiano na Casa do Sol, das reuniões com amigos, das 

premiações e das lembranças de infância.  

http://www.hildahilst.com.br/teatrohh/?age_id=81
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(33) Painel afetivo na Sala principal com fotos de vários momentos da vida de Hilda Hilst e da Casa do Sol, 2011. 

Foto: Augusto de Paiva. In RIBEIRO, Bruno. Boas Novas na Casa do Sol. RAC. Campinas.  02 mar.2011. 

 

 

Essa composição de obras de arte, retratos de escritores, fotos de família e fotos 

da Casa do Sol foram sendo produzidas, acumuladas e expostas ao longo dos anos em 

que Hilda habitou a casa. O mesmo é possível dizer dos móveis e dos adornos.  Nas 

fotos antigas notamos que algumas peças já rodaram diferentes cômodos e paredes pela 

casa, na qual nada é fixo e, ao mesmo tempo, tudo parece estático: 

 

Assim a casa museu é um lugar de memória que se mantém como local onde 

o personagem está representado, através de um cenário montado baseado na 

história oficial e não oficial, onde o passado é reformulado no presente, 

ressignificados, montado para dar veracidade à biografia do homenageado. 

Ali o tempo é permanente, o personagem pode ser lembrado e reverenciado 

todas as vezes que se visitar o local. Um local onde não há necessidade de se 

fazer esforço para iniciar o processo de rememoração é necessário apenas o 

desejo de compartilhar as memórias que se tem do personagem, com as 

marcas concretas da sua trajetória de vida ali expostas. (SCARPELINI, 2012 

: 89) 

 

 

A exposição deve ser entendida como uma forma particular de comunicação 

museológica, precedida por uma seleção de valores.  Assim como a patrimonialização, 

são construções a partir de um olhar contemporâneo. Nesse caso a exposição parece 
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favorecer e dar legitimidade ao tombamento, visto que é a parte que se manifesta 

visualmente para o público e gera a experiência de contato.  Conceber e montar uma 

exposição significa: “construir e oferecer uma experiência para o público, 

experiência completa e consciente, integrada e delimitada de maneira a alcançar a 

consumação” (CURY,2005:14) e se o elemento estruturador  de uma exposição é o 

objeto museológico, seja para quem concebe, seja para quem visita, percebemos na 

Casa do Sol o fato museal e identificamos nesse espaço uma relação entre o homem, os 

objetos e a composição de um cenário, que visa comunicar (CURY, 2005:9). 

 

É importante ter em mente que a casa está dentro do condomínio Residencial 

Xangrilá, às margens de uma rodovia. Para entrar é necessário identificar-se na guarita e 

percorrer alguns metros em um pequeno caminho de terra que leva até o bem tombado. 

Não se pode dizer que o acesso de pedestres seja inviável, mas definitivamente não é 

um lugar onde as pessoas passem na frente, identifiquem e resolvam entrar ou fiquem 

curiosas para saber o que tem ali. Para chegar até a Casa do Sol é preciso previamente 

conhecê-la por outros meios, já ter ouvido falar, lido em alguma matéria de jornal ou  

sido convidado para algum evento em suas dependências. Quem vai à Casa tem, 

portanto, uma mínima ideia de quem é Hilda Hilst: 

 

Esta tipologia de museu é um signo (a casa) de um signo (o proprietário). 

Visitantes procuram este tipo de museu para conhecer verdades de todo tipo 

sobre um mundo que não é o seu: ou desejam conhecer o que é aquele prédio 

antigo, preservado e tratado como monumento ou desejam conhecer o 

patrono e sua intimidade, quando se trata de uma figura de alguma maneira 

consagrada. Trata-se, portanto, de uma dupla situação carregada de 

significados e sentidos: da parte do visitante, com todos estes sentimentos e 

sensações, mas também do acervo − prédio/coleção/patrono − que exerce um 

fascínio, um grande poder de atração sobre o visitante. (CABRAL,[s.d]: 3)  

 

Essa interação é necessária para que haja o reconhecimento, pois a rememoração 

só é possível quando estamos familiarizados com os elementos tradicionais e culturais 

que compõem o ambiente. Na Casa do Sol a relação com Hilda Hilst será fundamental 

para criar e preservar os laços de pertencimento com a comunidade local e literária, 

através do espaço históricos ali representados e que deverão fazer, agora, parte da 

memória coletiva, referência ao patrimônio cultural brasileiro. 

 

 

2.2.3 O Jardim 

Caracterizando sua complexidade, o espaço acumula remanescentes de diversos 

tempos da vida de Hilda Hilst, constituindo um arquivo geral de objetos, histórias, 

imagens e elementos simbólicos presentificados para evocar a autora. Dentro desse 

quadro, a vegetação abundante que circunscreve a residência demonstra a importância 

de outro elemento bastante comum aos Museus Casas, que é a presença de um jardim.  
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A ideia de lar, relativa a essa tipologia, nos possibilita transcender o edifício e 

englobar todo o conjunto. Prova disso é que o processo de tombamento da Casa do Sol 

considerou importante a preservação não apenas da edificação, mas também da área 

verde exterior de 7,500 m², que engloba os 3. 266 m² de jardim, por conter árvores 

centenárias, plantas das mais diversas espécies, palmeiras, dracenas, flamboyant, muitas 

delas plantadas e cultivadas ao longo dos anos por Hilda e por José L. Mora Fuentes.                                     

A concepção do valor patrimonial desses locais foi tardia. Sua compreensão 

como um espaço onde a natureza e a história são elementos vivos e dinâmicos, em 

incessante mutação e só foram identificados como merecedores de reconhecimento 

histórico, estético e social a partir de 1980. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE 

MUSEUS CASAS, 2, 2010)  Além disso, esses locais preservados representam nos dias 

atuais, verdadeiros oásis naturais, diante do devorador processo de urbanização que o 

município de Campinas vem sofrendo ao longo dos anos.  

 

 

(34) Jardim da Casa do Sol  na década de setenta, com as primeiras intervenções dos moradores. Arquivo IHH In 
DIAS, Juarez. De volta a casa. Escrita em Progresso. Revista Eletrônica Litear. 31 jan. 2014.  

 

O jardim é um elemento central na vivência da casa e isso fica explícito nos 

relatos dos que a visitaram, mesmo que por pouco tempo. Hella Scwartzkoptt pernoitou 

na residência em 1971 e publicou suas impressões sobre a experiência: 

José [Mora Fuentes] me convida para ir espiar seu jardim e todos os jardins 

em volta. O terreno é cheio de plantas, sem nenhuma preocupação de 

paisagismo. (...) Olho em volta sinto uma saudade não sei do que. Alguma 
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coisa em mim se entristece de ter de ir embora. A tarde é linda. O sol faz o 

verde, mais verde, e Hilda me apresenta cada árvore; essa foi plantada por 

Edna, essa por José, está por aqui, por Lygia Fagundes Telles; e vamos 

andando por caminhos cheios de surpresas, uma trepadeira na cerca, uma 

quaresma florida. (SCWARTZKOPTT, 10 fev. 1971) 

 

           

          (35) O jovem José Luís Mora Fuentes no Jardim da Casa do Sol, 1978. ARQUIVO CEDAE/ UNICAMP. 

 

Hilda costumava caminhar pelo jardim para se inspirar, passava horas vagando 

pela propriedade. Muitas histórias fantásticas da casa se passaram ali. Era o local onde 

apareciam os mortos e as visitas inesperadas. A visão de uma bola de fogo em 1967 e de 

vários discos voadores nos anos seguintes eram confirmados nos relatos dos amigos, 

como nesse testemunho do editor Massao Ohno: 

 

 Quero consignar aqui – desde que ninguém o tenha feito – outras 

circunstâncias que merecem citação, embora nada tenha a ver com a literatura 

e sim com a singular personalidade de Hilda Hilst. Numa determinada época, 

alguns OVNIS pousaram nas cercanias da sua chácara em Campinas. Seus 

amigos, incluindo Leo Gilson Ribeiro, são testemunhas disso. (DE 

FRANCESCHI, 1999: 17)   
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(36) Jardim frontal da residência com as alamedas por onde Hilda costumava andar em busca de inspiração para seu 
trabalho literário. Ao fundo o portão de entrada original. [dec. 90] Arquivo CEDAE/ UNICAMP.  

 

O jardim possui elementos importantes para a composição do universo de Hilda 

Hilst. Nele está localizada a centenária figueira, árvore preferida de Hilda e que por seu 

valor sentimental, teria sido o local escolhido para a construção da mesa de pedras, 

marco inicial de construção da casa. Ali a escritora gostava de fumar, tomar champanhe 

e conversar com amigos que recebia. A mesa e os quatro bancos em pedra estão 

preservados até hoje, atuando como um importante elemento de socialização no espaço 

da casa: “A Hilda tinha mania de mesa, foi a primeira coisa que ergueu no terreno. O 

tampo não é original, porque nos anos 70 Jô Soares sentou em cima. Enquanto a casa 

era erguida, Hilda fumava à sombra da ‘milagrosa’ figueira.”  (VIEIRA, 10 mar. 2013) 
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(37) Marco inicial de construção da residência de Hilda Hilst, 2013. Foto: Ricardo D’Ângelo. In MORETTI, Juliane. 

Casa de Hilda Hilst é abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013.    

 

A figueira centenária, na verdade, é uma junção de duas árvores. Chama a 

atenção pelas raízes aéreas longas que brotam dos galhos e descem até o chão. Além de 

ter sido a primeira árvore da Casa do Sol, também é a maior e mais larga, com mais de 

20 metros.  Hilda sempre enfatizou a importância que a figueira tinha na sua história, 

inclusive por estar presente em sua vida muito antes da intenção em mudar-se para o 

interior. Sendo as terras de sua mãe, Hilda frequentava o local desde bem jovem, como 

ela mesma conta: 

 

Pedi, para figueira, quando eu era mocinha, para construir uma casa nesse 

lugar. Queria fazer uma casa perto de minha mãe, que não queria me dar o 

terreno. Minha mãe tinha uma hipoteca sobre toda a fazenda. Daí eu tive que 

pagar, porque a mamãe estava sem dinheiro na época. Houve até um homem 

chamado Pedro Romero, que se propôs a pagar a hipoteca em troca da 

figueira. Propôs na frente dos advogados, todos esperando com a caneta na 

mão. Eu disse: Não, essa figueira sou eu mesma. Não posso me vender para o 

senhor. Todo mundo ficou boquiaberto. Depois de uma meia hora ele topou 

pagar a dívida sem me tomar a figueira. (DINIZ, 2013: 225) 
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  (38) Figueira Centenária é um dos poucos remanescentes da época anterior à construção da Casa do Sol. Foto: 

Ricardo D’Ângelo. In  MORETTI, Juliane. Casa de Hilda Hilst é abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 22 

mar. 2013. 

 

A figueira centenária destaca-se para o grupo de frequentadores do local. Existe 

na Casa do Sol uma dimensão simbólica do espaço para seus habitantes -  

necessariamente plural - e ela deve ser compreendida nessa suposta interação entre os 

diversos sujeitos que, ao longo de sua trajetória, compartilharam histórias e vivências 

que também são suas, o que indica toda a complexidade da dinâmica de ocupação do 

espaço. Os agentes alimentam constantemente o capital simbólico do lugar, ressaltando 

os marcos essenciais da vida e de sua produção, dando sentido às práticas que ocorriam 

no local. Olga Bilenky, herdeira do legado material da autora e umas das responsáveis 

pelo IHH conta aspectos de sua vivência: 

 

Memórias tenho muitas, eu cheguei aqui com vinte e seis anos, ainda estou 

aqui e acho que vou morrer aqui, inclusive. E a Hilda dizia, esse lugar é 

sagrado. Eu acredito nisso. Eu sinto isso, acho verdadeiro. A figueira é uma 

árvore considerada mágica, em todo esse tempo realizou vários milagres. 

Você pede, de preferência na lua cheia. Pra mim aconteceu várias coisas que 

eu pedi, várias. Graças a Deus. Eu agradeço à figueira, não é sempre que eu 

peço, mas eu sempre agradeço. (MORAR EM CAMPINAS, 01. 

Jun.2014) 

   

 

Hilda, em entrevistas, confirmava a simbologia em torno da árvore: 
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Essa figueira acho que tem uns trezentos anos. Ela atende pedidos. Hoje, 

aliás, é um bom dia por causa da Lua cheia. Tudo o que eu pedi para essa 

figueira deu certo. O que meus amigos pediram também aconteceu. Por 

exemplo, o Caio Fernando Abreu pediu que a voz dele engrossasse. Ele tinha 

uma voz muito fina, quase não falava de medo que os outros rissem. Ele 

pediu que a voz engrossasse, pediu pra ganhar o prêmio Chinaglia e também 

para ir à Europa. A figueira deu tudo pra ele. No dia seguinte, ele veio me 

cumprimentar de manhã e eu não sabia quem é que estava falando. É cada 

coisa que acontece nessa casa. (DINIZ, 2013: 224) 

 

O local foi ameaçado em janeiro de 2014, quando um incêndio atingiu o jardim 

da Casa do Sol. Suspeitava-se que a causa poderia ser um balão e os jornais da região 

noticiaram, em tom de denúncia, a ameaça que sofrera o patrimônio cultural do 

município. Os herdeiros narravam seu desespero frente à passividade dos bombeiros, 

que pareciam teimar em não entender o valor daquelas árvores que se queimavam. A 

demora, em quase duas horas do socorro, pôs em risco uma parte importante do acervo 

da Casa do Sol, mas apesar do fogo ter queimado grande parte de um bambuzal do 

terreno em frente à Casa, apenas uma pequena parte da área tombada foi atingida, 

causando pequenos danos nas plantas e árvores históricas:  

 

O jardim é tombado e esta figueira é a árvore mais especial, também 

tombada. Agora (por volta de 14h) o incêndio está aparentemente controlado, 

mas a água do caminhão está acabando e os bombeiros não se preocupam em 

enviar outros para evitar que novos focos destruam a figueira e o jardim. (...) 

É uma tragédia em curso e os bombeiros estão rindo da cara da minha mãe 

(Olga) pelo desespero dela. Estão tratando com descaso uma situação 

extremamente séria. (MEDEIROS, 30 jan. 2014).   

 

Com as antigas alterações nas dimensões do terreno e as vendas de alguns lotes 

recentemente, o terreno da Casa do Sol está estabelecido por muros e cercas, 

delimitando suas dimensões. O histórico portão em ferro ainda é o mesmo encontrado 

por Hilda em um antiquário anos atrás, onde se vê as inicias HH e a data, 1890, 

emoldurados  por dois pilares, adornados com um sol no arco central. Com a venda dos 

lotes do terreno em frente à casa, em setembro de 2014, o  IHH a contragosto entrou  em 

uma reformulação da entrada principal. O elemento original foi desativado e deixou de 

cumprir sua função, restando apenas como um adorno remanescente de outro tempo.  
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(39) Caio Fernando Abreu no portão da recém construída Casa do Sol. [1969].  ACERVO UFRGS in DIP, Paula. 

Para sempre teu, Caio F. Cartas, Memórias, Conversas de Caio Fernando Abreu. Rio de Janeiro: Record, 2009. P. 128 

(40) Portão principal que levava diretamente à residência, hoje desativado, 2013. Foto: Ricardo D’Ângelo. In 
MORETTI, Juliane. Casa de Hilda Hilst é abertas para visitas. Veja São Paulo, São Paulo, 22 mar. 2013.    

 

Foi necessária uma revisão do paisagismo original e, na ausência de Mora 

Fuentes, que o concebeu com maior zelo anteriormente, o paisagista Claudio Mariutti 

foi convocado para trazer até o novo portão o mesmo espírito do paisagismo original, 

adensando e enriquecendo o lendário jardim de Mora Fuentes. Um outro portão foi 

disponibilizado na lateral direita da entrada original. A nova peça buscou manter o 

mesmo estilo de gradil de ferro adornado, daquele escolhido por Hilda. Nesse momento, 

o atual proprietário das terras do terreno vizinho à residência, obtivera licença da 

Prefeitura de Campinas para lotear a área e, com isso, sacrificar cerca de 150 espécies 

nativas e exóticas que estavam plantadas no local. Sabendo que a maioria destas árvores 

eram passíveis de sobreviver caso fossem transplantadas para a área da Casa do Sol, o 

IHH passou a lutar para conseguir transferir o máximo possível dessas árvores, para o 

terreno interno da casa. 

 

Destes episódios, o trato do jardim passou a ser uma demanda central do IHH, 

fato que levou os diretores à criação de um novo modelo de residência: as Residências 

Colaborativas. Nesse programa, em troca da estadia, os residentes oferecem algumas 

horas de trabalho diárias, ajudando com os jardins.  Amigos, residentes e chegados 

passaram a trabalhar disciplinadamente no replantio de mudas e no enriquecimento e 

manutenção da vegetação: “Nosso projeto na Casa é manter o espaço paradisíaco e 
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inspirador onde Hilda Hilst e Mora Fuentes criaram sua maravilhosa 

obra.”  (INSTITUTO HILDA HILST, 30 set 2014) 

 

Além do valor histórico e simbólico desse elemento do acervo da casa, devemos 

ressaltar a área verde total do bem cultural, de 7.300 m², por referir-se a um valor 

ambiental cuja relevância justifica-se pelo fato propiciarem a integração entre 

sociedade e natureza. A preservação desses espaços, orienta os processos de 

requalificação das áreas já urbanizadas e também a implantação de novos 

empreendimentos imobiliários. No âmbito do município, possibilita proteger 

remanescentes de vegetação natural e viabilizar os Eixos Verdes, de modo a garantir a 

qualidade de vida dos moradores, proporcionando sua acessibilidade aos ambientes 

naturais e a manutenção da diversidade biológica dos ecossistemas. 

 

2.3 Sobre as Especificidades da Casa do Sol. 

 

A consciência de que os Museus Casas permitem um recorte da realidade, 

evitando as grandes generalizações e oferecendo uma visão mais íntima e subjetiva da 

história, abre a possibilidade de uma relação menos abstrata do público com o bem 

patrimonial. (ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE MUSEUS CASAS, 1, 2010) Ao 

realizar um percurso por entre a residência, podemos notar que os gestores do legado de 

Hilda Hilst se utilizam da materialidade, na composição de um espaço musealizado. 

Embora os objetos expostos não estejam tombados, eles funcionam como 

elementos legitimadores dos discursos do grupo que reivindica sua proteção, pois 

legitimam aquele espaço como a casa da autora.  O conceito de semióforo pode ser o 

ponto de partida para uma análise da cultura material presentificada no espaço tombado 

da casa, porém, devido à especificidade deste bem cultural, notamos que as relações 

entre os objetos e os sujeitos, se dão de modo particular.   

A Casa do Sol, enquanto cultura material exerce uma dupla função: a de servir 

ao cotidiano e a de representar o passado, significar o tempo e encenar uma vida. O 

processo de musealização observado não se dá no deslocamento do objeto para o espaço 

museal: no caso específico, a valorização ocorre a partir do deslocamento de função e 

sentido, pelo qual passou a casa durante sua trajetória. A preservação dos móveis, dos 

objetos e dos livros, conservados de 2004 até o tombamento em 2012, deu-se em grande 

parte pelo fato de que a casa seguiu desempenhando sua funcionalidade de residência 

tanto para os herdeiros, quanto para os hóspedes e amigos.  Além disso, a mística em 

torno de Hilda e o interesse por seu processo criativo só aumentou durante esses anos, 

levando à Casa do Sol cada vez mais seguidores e admiradores da autora. 

O problema corriqueiro que os Museus Casas enfrentam no que diz respeito a 

certa falta de dinamização de seus espaços que mesmo deixando de ser residência, 

seguem se comportando como tal, não se apresenta na Casa do Sol. A morte do patrono, 

que usualmente transforma a casa - antes cheia de vida - em museu -  onde se presume 
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certa estabilidade -  não significou, nesse caso, o congelamento do espaço nem a perda 

da funcionalidade dos objetos. As pessoas que vivem na casa, herdeiros, residentes ou 

amigos, fazem uso desses objetos do cotidiano que estão dispostos pelo ambiente. 

Ocupam a sala, cozinham, sentam-se nas escrivaninhas, nos sofás, dispõe dos livros da 

biblioteca. Não são semióforos em pleno sentido, não estão totalmente isentos de seus 

aspectos funcionais para aquele grupo mas, mesmo assim, são mobilizados e compõem 

um discurso expográfico intencional, que tem por objetivo representar o modo como 

Hilda vivia e preservar o ambiente “inspirador” que a cercava.  

Ainda que fisicamente Hilda não esteja mais lá, é impossível apagar sua presença: 

 

O desejo por preservar extrapola a forma física do objeto, do território ou do 

exemplar patrimonializado. Preserva-se pelo interesse que suscita a 

representação culturalmente construída que tais signos-significações 

encerram e que é gerada no extrato da intangibilidade. A representação do 

imaterial, evidenciada nos traços mnésicos culturalmente construídos, 

estabelece os liames da contextualização como moldura para a imagem 

concreta, tangível, materializada do bem e instala-se como elemento 

interpretativo à forma cultural a ser estudada e salvaguardada. (LIMA, 

2012:35) 

Resultado de experiências históricas e culturais únicas, a casa é utilizada como 

vetor para a cristalização da memória de Hilda, em uma ação consciente e objetiva de 

preservação e comunicação de uma memória particular. No entanto, notamos também 

certa negação desse discurso museológico. Não há marcadores de objetividade que 

garantam a distância entre o visitante e o que seria o espaço musealizado.  O fato de não 

haver vitrines, suportes de apresentação, divisórias, suportes de informação, textos 

explicativos, sinalizações utilitárias, dificultam a separação entre o mundo real e o 

mundo imaginário. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013: 43) 

Até o tombamento, não havia inventário da mobília, nem das obras de arte, 

tampouco reserva técnica ou preocupação em identificar os elementos dispostos para 

informar sua origem, suas características ou suas formas de aquisição.  A museografia 

da casa como instituição, também era frágil. Entendendo-a como o conjunto de técnicas 

para preencher as funções museais, particularmente aquilo que concerne à 

administração, conservação, restauração, segurança e as relações funcionais entre os 

espaços de exposição e os outros espaços, percebemos que na Casa do Sol elas se 

apresentam de modo particular. 

Isso acontece porque o discurso institucional, elaborado pelos herdeiros, não 

propõe a Casa do Sol como um museu, visto que o seu caráter de bem cultural estaria na 

concepção que a insere na dinâmica da vida do cotidiano, como um local de 

experiências e de manifestação de práticas culturais. Contudo, confirmando a 

pluralidade de manifestações do processo museológico, devemos salientar que a visão 

que naturaliza a exposição dos objetos omite a estratégia de manipulação da memória 

ali elaborada; estratégia, essa, que coloca aos visitantes, a partir do confronto com a 

cultura material, a solidificação de um discurso institucional que, de certa maneira, 

apaga os conflitos.  
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Os recursos denominados expográficos da Casa do Sol, ainda que subliminares, 

são variados: textos, ilustrações, fotografias, cenários, mobiliários, sons, texturas, 

cheiros, relatos, elementos que potencializam a interação entre o público e o patrimônio. 

A visita é quase sempre realizada na companhia dos cachorros e de algum dos herdeiros 

ou responsáveis pelo instituto. Todos com sua própria vivência na residência, com 

relações muito próximas à Hilda, atuando como portadores da memória da autora e da 

casa. Nesse contexto os relatos têm forte caráter de testemunho e atuam de maneira 

decisiva não só na transformação do espaço da casa em um ambiente de adoração a 

Hilda mas, também, como uma espécie de rede social favorecendo a adesão de um 

número cada vez maior de novos seguidores. (PESSOA, 2009)  

O espaço da Casa do Sol evoca a vida de sua proprietária e dos familiares que ali 

viveram por determinado tempo e construíram um espaço com usos e significados 

próprios. Seus hábitos cotidianos, culturais, intelectuais, alimentares, religiosos e de 

lazer formam um conjunto de memórias que são constantemente relembradas e 

materializadas através das experiências na casa, tornando-a peça fundamental na teia 

discursiva que institui a poeta como patrimônio. Assim como outros Museus Casas, o 

espaço é fundamentalmente uma: 

 

Casa de lembranças, que reúne os fragmentos, que valoriza o espaço local, 

suas vivências e experiências coletivas, que propõe uma memória projetada 

de acordo com as experiências de vida, tão diferentes, mas que estão ligadas 

por certo fio condutor que perpassa essa memória. (VIEIRA, 2007:154) 

 

Afeto, amizade e tradição são os elementos condutores do controle que esse 

grupo exerce sobre o legado material da autora, a saber: a casa, o acervo, os direitos 

autorais da sua obra. Nada é feito sem a autorização de Daniel Fuentes e Olga Bilenky: 

nenhum residente é aceito, nem eventos são sediados se não estiverem dentro das 

perspectivas colocadas pelo IHH. Os relatos dissidentes, aqueles que não reproduzem o 

discurso edificante dos seguidores, que criticam ou questionam as histórias lendárias da 

Casa do Sol e as genialidades de sua criadora, geralmente são silenciados e colocados à 

margem, excluídos sumariamente desse quadro final de representação. 

 

 Há um controle grande sobre o que deve ou não ser produzido sobre Hilda Hilst 

e atualmente, a gestão da casa e seus usos respondem a essas demandas. O processo de 

transformação do objeto em documento, longe de ser um processo simples, seria para 

Meneses (1994:32) o eixo próprio da musealização, responsável por introduzir 

referências a outros espaços, tempos e significados  m uma contemporaneidade que 

seria a do museu, a da exposição e a de seu usuário. Nessa acepção, o ato da 

musealização desvia o museu da perspectiva do templo para inscrevê-lo em um 

processo que o aproxima do laboratório. (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013) Para essa 

pesquisa isso é fundamental, na medida em que não se trata apenas de contemplar o bem 

em questão, mas entender que sua documentabilidade, enquanto objeto, refere-se a 

ensinar algo sendo necessário, portanto, entender seus sentidos. 
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 Como testemunho, o objeto deve ser preservado fundamentalmente para 

comunicar. (CURY, 2005) Mesmo a disposição simbólica do espaço da Casa do Sol 

permanecendo semelhante, a história sobre ele é outra. Assim: “Torna-se evidente, 

destas considerações, que o objeto histórico é de ordem ideológica e não cognitiva. Não 

que não possa ser utilizado para a produção de conhecimento. Ao contrário, são fontes 

excepcionais para se entender a sociedade que os produziu ou reproduziu enquanto, 

precisamente, objetos históricos.” (MENESES,1998:95)  

 

2.3.1 A Casa-Patrimônio: Os Usos Após o Tombamento 

 

Com o tombamento, o foco da instituição continuou a ser o mesmo. As duas 

principais atividades seguiam sendo o teatro e as residências artísticas. Observamos a 

partir de então, contudo, uma maior incidência da instituição nos meios de comunicação 

não apenas regionais, mas de outros locais do Brasil e até mesmo do mundo. O 

tombamento parece dar uma visibilidade maior à Casa, a Hilda, a sua obra e sua 

conservação é vista de forma positiva pelos artigos que tratam do tema.  

 

Além de ser considerada importante para a preservação da memória dos espaços 

onde viveu a escritora, a patrimonialização visava facilitar a captação de recursos das 

leis de incentivos fiscais para conseguir verbas necessárias ao restauro do imóvel. O 

tombamento abria, também, a possibilidade de ser concedida isenção do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), condição básica para a sobrevida do IHH.   No 

evento que comemorou o título de Patrimônio, o Secretário de Cultura, Bruno Ribeiro, 

colocou em palavras o significado do bem para o município de Campinas:  

 

O objetivo do encontro também é celebrar o importante feito que foi o 

tombamento da Casa do Sol, realizado nesta gestão pelo CONDEPACC. 

Dessa forma, Campinas dá um importante passo para a preservação da 

memória e do legado desta que foi uma das mais significativas vozes da 

literatura em língua portuguesa do século 20. (DINI, 16 dez. 2011) 

 

Depois do tombamento, pouco se fizera em Campinas em nome da escritora. 

Esta seguia sendo uma reclamação constante desde o episódio do IPTU em 1998, entre 

aqueles que acreditam que o poder público nunca deu a Hilda o verdadeiro 

reconhecimento por seu trabalho: “Mas em Campinas, terra em que escolheu para viver, 

Hilda amarga relativa falta de reconhecimento." Que cidade, tendo tido a sorte de 

abrigar um gênio, deixaria de valorizar seu legado e se orgulhar dele? (PETTA, [2013]) 

O atual Secretário de Cultura Ney Carrasco se mostrara bastante sensível à causa, 

demonstrando a necessidade de colocar a prefeitura como parceira nos projetos da Casa 

do Sol: 

Esperamos que as boas intenções se realizem, pois Campinas não pode seguir 

repetindo velhos erros. Munido desta convicção, como vereador e cidadão, 

quero manifestar apoio ao Instituto Hilda Hilst e chamar atenção da cidade 
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campineira para a importância da cultura  como construtora de identidades. 

Hilda pode nos ajudar nesse processo.  (PETTA, [2013]) 

 

Prestes a completar uma década da morte de Hilda, os jornais passaram a 

noticiar as evidências de um “Renascimento” da autora que passava a ter maior apelo 

diante do grande público. As publicações de seus livros na Europa e Estados Unidos 

deslanchavam e ampliavam sua ressonância para fora dos limites da literatura nacional. 

Nesse cenário, o IHH se beneficiou também da ampliação do uso da internet e do uso 

das redes sociais. Essas ferramentas têm se tornado cada vez mais populares nos últimos 

anos e possibilitaram um contato mais direto e dinâmico entre o IHH e seu público. 

 

O perfil na rede social Facebook, criado em dois de maio de 2012, tornou-se 

central na divulgação e da promoção do IHH. As frequentes publicações mostram fotos 

do acervo digitalizadas e, em cada uma delas, um poema da autora, um verso, um conto, 

um trecho de uma obra qualquer, frases, matéria em revistas, jornais, entrevistas, 

originais rabiscados pela autora, contos de José L. Mora Fuentes, obras dos residentes, 

amigos e chegados. Mesmo ciente da vulnerabilidade desse tipo de referência virtual, 

não poderíamos, aqui, abrir mão de utilizá-la sob o risco de ignorar a ressonância do 

patrimônio que ela possibilita.  

 

As chances de ampliação desse tipo de ferramenta, assim como seu alcance, são 

imprevisíveis, permitindo que os próprios seguidores atuem como divulgadores do 

legado da autora Das várias redes sociais que existem hoje, o Facebook vem se 

mostrando a mais importante para os negócios devido ao volume e profundidade de 

informações que é capaz de gerar. O IHH identificou, nessa plataforma, uma 

oportunidade econômica e efetiva para realizar ações de marketing, exposição do acervo 

e divulgação dos seus eventos. 

 

 Esse tipo de abordagem, no qual há forte retorno do público, favorece ações 

onde eles possam ser também protagonistas dessas experiências. Um exemplo foi o 

sucesso do projeto que previa a construção de um teatro de arena móvel na Casa do Sol. 

O IHH conseguiu, através do sistema de crowdfunding (doações via internet), em 

parceria com a empresa Soul Social e com o apoio de Fãs de Hilda Hilst de todo o 

Brasil, doações que superaram as expectativas dos organizadores. Arrecadaram-se os 16 

mil reais necessários para a primeira fase do projeto em apenas dois meses. A segunda 

etapa, que permitiria dobrar a capacidade de pessoas, também foi realizada sem maiores 

problemas. (COTRIM, 22 abr. 2013)  

 A justificativa para a ação baseava-se nos dados que indicavam que Campinas 

apresentava o maior déficit em relação aos números de lugares em teatro per capita da 

Região metropolitana.  Em  novembro de 2012, o IHH propunha aos seus seguidores 

que fossem parte atuante desse projeto na Casa do Sol e que se unissem com o objetivo 

de protagonizar um novo Teatro, um espaço cultural com o objetivo de amplificar a voz 

https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/posts/120716111419680
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da produção alternativa, tão rica na região de Campinas, que contribuiria de forma 

singular com a democratização do acesso à essa arte. 

O teatro tem sido um grande propagador da obra de Hilda e, até o 

tombamento, 70% dos produtos culturais autorizados pelo Instituto Hilda Hilst eram 

para esse gênero.  (MARINHO, 2014)  Em 21 de abril de 2013, foi inaugurado o Teatro 

de Arena do IHH e a primeira peça encenada foi “Jozú, o Encantador de Ratos”, 

montagem feita a partir do conto de Hilda “O Grande Pequeno Jozú” do livro “Rútilo”, 

editado em 1993. Vinte anos depois de publicada, a encenação da obra no próprio 

ambiente onde teria sido pensada e escrita, valoriza a produção. Os aspectos ressaltados 

na ocasião definem as características de uma experiência única que a Casa do Sol pode 

proporcionar: 

O público presente foi convidado a entrar no novo teatro que já tinha cor e 

cheiro: de terra, de mato, de velas, de luz e de sombra. Os cães que vivem na 

Casa do Sol, muitos desde os tempos de Hilda Hilst, completavam a plateia. 

A iluminação era artificial, mas a penumbra, natural. Quando os refletores se 

apagavam, a luz da lua iluminava o palco. Carla Tausz contou com uma 

sonoplastia privilegiada: ao fundo, cachorros uivaram de um lugar distante. O 

vento, que balançava as árvores, também apareceu. (COTRIM, 22 abr. 2013) 

    

        (41) e (42) Teatro montado no pátio interno da Casa do Sol para encenação da peça “Jozú: o Encantador de Ratos”, 9 

março 2013. Acervo IHH. 

A segunda temporada do Teatro do IHH, foi a peça “O Cordeiro da Casa” em 

junho de 2013, um monólogo baseado em quatro contos de José L. Mora Fuentes. A 

peça, com direção de Carla Tausz e produção em conjunto com Glauce Guima, Victor 

Amatucci e Daniel Fuentes aproveita o espaço da Casa do Sol de forma diversa da 

usada na temporada anterior. Ao invés de escolher um palco fixo, o grupo optou por 

caminhar com o público pelos cômodos e jardins da Casa tombada pelo patrimônio 

histórico, aproveitando, literalmente, toda a extensão do terreno. 

Em agosto de 2013 foi interpretado o espetáculo “A Obscena Senhora D”. Na ocasião, 

devido às limitações próprias do espaço, eram poucos os assentos disponíveis por 

espetáculo, no qual uma das mais importantes obras de Hilda era interpretada por Suzan 

Damasceno, conjugando uma experiência bem particular. 

https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/photos/a.282992115126858.62957.282974528461950/435929026499832/?type=1
https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/photos/a.282992115126858.62957.282974528461950/435929026499832/?type=1
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As residências artísticas, ao lado do Teatro, consolidaram-se como uma das 

principais atividades do IHH e forma de utilização do espaço após o tombamento. O 

projeto beneficiou-se das mídias digitais, por onde foi amplamente divulgado e onde era 

possível registrar, também, o retorno dos próprios residentes, que davam sempre a 

devolutiva sobre sua estadia por meio de relatos e depoimentos. Entendida como forma 

de manter “o espírito da coisa”, o que segundo o site do Instituto Hilda Hilst, 

significaria preservar a vocação natural da casa para ser um espaço de criação e 

produção cultural, a casa era colocada como elemento central do discurso: “Quem entra 

por esse portal sente: o tempo aqui é diferente. Quem chega percebe algo na casa que 

faz a pessoa parir sua obra ou sair correndo. É o espírito da coisa.” (VIEIRA, 2013) 

 São vários os tipos de projetos aprovados para a residência artística. Embora não 

seja uma condição, muito deles tem a ver com a vida e/ou a obra de Hilda. Com o 

iminente aumento da procura, foi publicado um edital que esclarecia o modelo do 

projeto que deveria ser apresentado. O documento indica que os períodos de estadia 

poderiam variar de um fim de semana, quinze dias, um mês ou até seis meses, podendo 

chegar a um ano, em casos especiais:  

O modelo de residência artística no IHH exige, antes de tudo, que o 

candidato tenha um projeto. Pode ser: a preparação para uma defesa de 

mestrado, um livro de poemas, um roteiro cinematográfico, uma série de 

desenhos, fotografias ou pinturas etc. Não se exige que o foco do projeto seja 

apenas literatura, nem muito menos é condição sine qua non que o eixo da 

residência seja a obra de Hilda Hilst. Pelo contrário, nosso objetivo é que as 

residências artísticas agreguem diversas linguagens como teatro, artes 

visuais, música, cinema, matemática, física etc. (INSTITUTO HILDA 

HILST, 8 ago. 2012) 

O IHH se compromete a oferecer alojamento individual, infraestrutura, Wi-fi, 

consulta à biblioteca particular de Hilda e ao acervo como um todo. Além disso o 

residente convive com a rotina da casa e vivencia o dia a dia do Instituto. Entre outras, 

as contrapartidas do residente para com o IHH estão a menção do nome da residência na 

apresentação de obras e trabalhos desenvolvidos no período; relatório do período de 

residência com informações das atividades e trabalhos realizados e autorização de uso 

de imagens do trabalho para divulgação pela instituição. A residência tem um custo, 

cujo valor é revertido para a manutenção da Casa do Sol. Todos os gastos individuais 

são assumidos pelo próprio residente. 

 Em 2013, conforme divulgado na imprensa, para cobrir os custos de 

manutenção do local, o IHH decidiu cobrar ingressos: a visita passou a custar 25 reais, a 

permanência durante um fim de semana sai por 200 reais e, durante um mês, 3.000 

reais. Em matéria da Revista Veja, o texto avisa que quem chega deve estar preparado 

para uma imersão no universo da escritora, que tinha a morte como tema recorrente em 

seus textos e afirmava se comunicar com o além: “A iluminação baixa, composta 

totalmente de abajures, e os uivos dos doze cachorros que moram na propriedade 

completam o clima soturno”. (MORETTI, 22 mar. 2013) 

https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/photos/a.282992115126858.62957.282974528461950/316507391775330/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/photos/a.282992115126858.62957.282974528461950/316507391775330/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/posts/409633035759851
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Recuperar algumas dessas experiências pode ser positivo para compreendermos 

de que forma as pessoas se relacionam com o bem tombado, como o compreendem, 

como o significam e de que maneira isso influencia seus projetos particulares. As 

residências artísticas são interessantes, pois estimulam experiências não somente 

individuais, mas principalmente coletivas. É durante a residência, na vivência in loco, 

que a troca de ideias e a experimentação de novos conceitos e outras realidades se 

tornam elementos formadores e fomentadores.  

A estadia de quinze dias do americano Adam Morris teve como objetivo a 

tradução para o inglês do livro de Hilda “Com meus Olhos de Cão”, publicado 

originalmente em 1986. Nas suas primeiras impressões ao chegar, o tradutor escreveu: 

O tempo aqui na Casa do Sol tem dobras, hiatos. Fluxos. É preciso ir caçando 

as primeiras impressões, que já fazem parte dos fluxos. É como se eu 

conhecesse a Casa faz tempo. Ela acolhe. É generosa com o tempo. Te abriga 

nas dobras. Durante o dia fico na mesa, lendo. Mais tarde, fico em outra, 

escrevendo. Fico inatento, só pensando. À noite: outra mesa. Energia física e 

alimento da intuição: praticamos a arte da conversa. Navegamos uma dobra 

juntos. Adoramos os deslocamentos. Na biblioteca: não procuro nada. Os 

livros me acham. Saem da correnteza dos fluxos e vem conversar comigo. 

Madrugada. 2:00h: Bertrand Russell–Jung–Kardec–Clarice–Spinoza–

Heraclito–Zenão–Leibniz–Deleuze–Bergson.Anotação da Hilda no livro do 

Russell: “O tempo é irreal?” A dobra. O instante. O infinito. O fluxo. 

Traduzo. Tradução é traição. Todo mundo sabe. O jeito é traçar o rosto do 

pensamento, mesmo que ele seja uma expressão do infinito que dura um só 

instante. Ir caçando impressões, outras dobras em expressões. É isso que 

estou aprendendo aqui, entre os fluxos da Casa. (MORRIS, 11 out. 2012) 

Morris disse ainda, em entrevista, que durante esse período tentou entrar na 

mente da autora e habitá-la de qualquer maneira possível. Para isso, quase todos os dias 

lia debaixo da figueira onde Hilda também costumava ler e, à noite, ficava sentado à 

mesa onde ela escrevia e estudava. Para Morris, a oportunidade de manusear os livros 

da biblioteca de Hilda, além do arquivo da UNICAMP, fora de grande utilidade para 

uma tradução mais fiel. Somado a isso o tradutor acrescenta: 

Os diretores do Instituto eram amigos pessoais da escritora, e a ideia é 

continuar na tradição que Hilda estabeleceu lá na Casa – a vida coletiva entre 

intelectuais. Eles me contaram coisas sobre ela que ajudaram muito com a 

tradução, coisas que ela dizia, as relações que tinha, e também indicações 

sobre os estudos e interesses dela.  (MASSUELA, fev. 2014) 

 

 

Ao se despedir, já fora do país, escreve e publica no site institucional outro 

relato:  

Escrevo do aeroporto de Toronto, já com saudades da Casa do Sol. O 

ambiente frio e clínico do aeroporto canadense é chocante após uma 

residência em uma casa tão viva e cordial. Sou tradutor, e passei os últimos 
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15 dias no Brasil traduzindo. Mas vai ser difícil traduzir para os meus amigos 

e colegas na Califórnia esse novo carimbo no meu passaporte. Como explicar 

os ataques de riso falando do Otto Rank no jantar? Precisa conviver na Casa 

para entender.  Não sei se teria sido capaz de traduzir Hilda sem o profundo 

conhecimento e constante apoio da minha querida colega Caroline 

Nascimento, ou sem a alegria, entusiasmo, e percepção de Olga e Jurandy. 

Aprendi mais sobre HH nas longas conversas na mesa com meus 

companheiros de convivência do que teria sido possível de ler em qualquer 

livro. Volto aos Estados Unidos com duas certezas. A primeira é que a obra 

de Hilda vai tomar os leitores de língua inglesa de surpresa este ano. A 

segunda: voltarei à Casa do Sol. (MORRIS, 19 out. 2012) 

 

Esse tipo de residente acaba por gerar uma ressonância do patrimônio fora dos 

limites territoriais brasileiros, o que pode ampliar o público interessado tanto na Casa 

quanto na obra de Hilda Hilst. Isso ocorreu também quando o IHH recebeu as tradutoras 

argentinas Bárbara Belloc e Teresa Arijón Petas, em 2013, através de uma Bolsa do 

Programa de Residência de Tradutores Estrangeiros no Brasil, do Ministério da 

Cultura/Fundação Biblioteca Nacional. Na ocasião as residentes traduziam para a 

espanhol os livros de Hilda “Cartas de um Sedutor” e “A Obscena Senhora D.”.  

Em 2014, o IHH recebeu a poetisa e tradutora uruguaia Laura Cesarco Eglin, 

cujas poesias e traduções têm sido publicadas em revistas literárias nos Estados Unidos, 

Inglaterra, México, Espanha e Uruguai. Laura escreveu sua tese de doutorado na 

Universidade do Colorado, em Boulder [EUA], sobre a poesia de Hilda Hilst, Ida Vitale 

e da poetisa argentina Juana Bignozzi. Durante sua estadia na Casa do Sol, além de 

vivenciar o universo da autora, Laura deu continuidade à escrita de seu quarto livro de 

poesia, em inglês:  

Quero continuar com esse projeto na Casa do Sol, onde a tranquilidade, a 

atmosfera e essa outra língua que é o português possam me fazer mergulhar 

ainda mais na poesia e nos pontos de tensões entre linguagens, lugares 

distintos, incluindo traços dos escritos de Hilda Hilst. (INTITUTO HILDA 

HILST, 28 maio 2014)  

Em relação à ampliação da divulgação da obra de Hilda para além dos limites de 

Campinas, essas experiências colaboram para uma divulgação inédita também no 

território nacional. Os residentes se deslocam de diversas partes do Brasil e possuem as 

mais diferentes formações, como Anna Giovanna Rocha Bezerra, professora de 

Literatura Brasileira no Instituto Federal da Paraíba, em Campina Grande, que estudava 

a obra de Hilda Hilst desde 2007, quando escreveu sua dissertação de mestrado 

intitulada "A Poética da Provocação: o Divino Erótico na Obra de Hilda Hilst." Em 

2012, para o doutorado, também sobre a obra da autora, residiu uma temporada na Casa 

do Sol como forma de mergulhar no universo hilstiano, revisitando passagens descritas 

no conjunto da obra de Hilda, que será tema central de sua tese.  

Juarez Guimarães, mineiro, escritor, dramaturgo, já parceiro em diversos 

projetos do Instituto, foi selecionado pela Bolsa de Criação Literária da Biblioteca 
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Nacional/ Funarte em 2012 para produzir um romance sobre a história da Casa do Sol e 

seus protagonistas, com o título: “A Casa da Senhora H”. O livro se propunha a contar 

a história da Casa do Sol para além de uma simples biografia ou estudo histórico, mas 

sim dando tratamento literário e baseando-se amplamente no acervo particular da 

autora. Parte desse trabalho foi desenvolvido através do Programa de Residências 

Criativas do IHH, no início de 2013. (AGUIAR, 17 dez. 2012) Juarez conheceu Hilda 

em 2000, quando visitou a Casa do Sol, um pouco antes de iniciar a primeira de uma 

série de espetáculos teatrais baseadas em suas peças. Sobre esta visita lembra: 

A Casa não estava vazia. Recepcionados pelos tantos cães que saíam 

alvoroçados de diversas partes do jardim, permanecemos incólumes no táxi. 

A porta principal estava aberta: enquanto ouvíamos os latidos de timbres 

variados, com os corações nas mãos, fomos invadidos pelo som de um 

violino que parecia ele mesmo trazer a silhueta de Hilda em nossa direção. 

Ela se aproximou, passos lentos, ofereceu-nos um sorriso e disse, a voz 

enrouquecida: ‘Que bom que vocês chegaram. Estava mesmo esperando 

vocês. Entrem’. E seguiu-se uma tarde de profundo encantamento. 

(INTITUTO HILDA HILST, 13 jan. 2013) 

Depois disso, Juarez encenou a primeira montagem de “A Possessa (A 

Empresa)”, de Hilda Hilst, com a Cia. de Outros Atores, como segunda etapa do projeto 

“Círculo de Atividades Integradas Hilda Hilst”. Encenou também “Do Desespero de 

Contar uma História ou da Arte de Ser um Unicórnio”, adaptação de “O Unicórnio”, de 

Hilda Hilst, com a Mutanti Companhia. Após a morte da autora, quando residiu na Casa 

para elaboração de seu livro, ao contar sua experiência, Juarez enfatiza que dormiu com 

uma foto de Hilda sob a figueira e acordou com o primeiro parágrafo de seu trabalho na 

cabeça: “Caí na armadilha da casa (...) Vim ouvir os cômodos porque a casa é a obra. É 

preciso viver aqui para entender o espírito da coisa.”  (VIEIRA, 10 mar. 2013)  

Para a escrita do romance, Juarez fez intensa pesquisa no acervo documental do 

IHH, tendo como companhias os moradores Daniel Mora Fuentes, Olga Bilenky e 

Jurandy Valença, parte da família eletiva de Hilda Hilst.  

O aprofundamento da pesquisa no arquivo do IHH começa a encontrar quantidade 

relevante de inéditos:  

Esses dias de pesquisa para a escrita do meu romance “A Casa da Senhora H” 

têm sido incríveis: visitamos cartas, objetos, papéis, textos inéditos, adornos, 

anotações, fotografias com o objetivo de fazer a arqueologia de Hilda e 

outros personagens que habitaram esta casa tão singular. Procuro rastros e 

pistas desse cotidiano, de uma Casa sem tempo, pois o relógio avisa “É mais 

tarde do que supões...”. Esbarro em intimidades, banalidades, dificuldades, 

prazeres, vestígios de um presente que só existe aos fragmentos. Manusear e 

pesquisar acervos como esse, em tempos de virtualidade e vida digital, evoca 

os sentidos: tato, olfato, visão, nesse registro concreto e material, vivo. Em 

contato com essas preciosidades, assaltam-me inúmeras imagens e narrativas, 

reais e imaginadas. É um passado sendo instantaneamente atualizado, pois a 

memória é uma tentativa de presentificação. Portanto, rever a história de um 

acervo em seu lócus é um delírio, pois nele se percebe a passagem do tempo, 

as marcas e dobras.  Ao observar fotos do passado da Casa, era possível 
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mentalmente situá-las na arquitetura, no seu espaço concreto, exercício que 

incita a imaginar aquelas cenas em movimento: o que se falou, o que se 

sentiu, quais as tensões e paixões. Ao lado disso, o acervo monumental da 

própria Casa do Sol, imortalizada pelo tombamento patrimonial. Procuro 

ouvir e decifrar os cômodos da Casa, rascunhar suas plantas e assinalar as 

sutis, mas profundas, transformações que sofreu, elencar suas histórias e 

mitos, recuperar alguns personagens enquanto convive-se com outros deles, 

vivos e habitando a casa, observando seus modos de fazer, a poesia desse 

cotidiano, construído e compartilhado por Hilda Hilst. (INSTITUTO HILDA 

HILST, 25 jan. 2013) 

Em abril de 2013 Mariela Mei, poeta e escritora, retornava à casa depois de uma 

primeira estadia, em agosto do ano anterior, com a proposta de trabalhar em uma 

coletânea de contos e na continuação do projeto de seu primeiro romance: 

A Casa do Sol é como um centro magnético e fazer residência artística ali foi 

como acessar um tempo paralelo, um momento de encontro com todos os 

potenciais que ela abriga – as duas bibliotecas, as peças de arte, os quadros de 

Olga, o aparador com os patuás de Hilda e o poço no meio do pátio (que com 

certeza está cheio). As manhãs refletidas pelo vermelho das paredes dão 

energia ao trabalho, e pode-se contar o tempo apenas pelo tilintar esporádico 

do mensageiro dos ventos na porta da frente, ou pela algazarra dos cachorros 

e sua calmaria. As noites embebidas em gargalhadas e confidências 

delineiam as vidas que se convergem e alimentam a Casa. Da mesma forma 

que ela nos alimenta. Minhas duas residências ali tiveram esse tom, mesmo 

em colorações diferentes: a acolhida pelo espírito da Casa – um espírito que é 

também de seus habitantes – e uma experiência de brevidade intensa. O 

trabalho, a introspecção profunda. Os momentos da saudade, da distância, 

dos medos... E o abraço das paredes rubras. O abraço dos cães e da figueira, o 

abraço daquilo tudo que ainda é Hilda. (MEI, 27 out. 2014) 

O Instituto também recebeu a residente Mariana Paiva, soteropolitana, 29 anos, 

escritora, jornalista e mestre em Cultura e Sociedade na Universidade Federal da Bahia 

cuja estadia foi de uma semana. Em suas palavras, fica clara a ambiência sendo 

representada: 

Uma casa não é feita somente dos tijolos de sua construção, de portas e 

janelas abertas a quem chega. É feita ainda dos detalhes que quase escapam 

às palavras: a hora que amanhece e todos os cachorros ainda dormem 

preguiçosos, cada um em seu canto, os pássaros que cantam nas árvores 

quando entardece, a cor que o sol confere à casa logo de manhã. Poderia ser 

só isso, mas a Casa do Sol me deu ainda mais: o carinho de Jurandy, a 

companhia deliciosa de Olga, a risada solta de Bia [amiga e vizinha da casa], 

o bom dia animado dos cachorros da casa. Ganhei bons instantes de silêncio 

comigo mesma, numa paz imperturbável. A construção que se ergue tão 

bonita no meio das árvores me deixou ainda mais perto de Hilda Hilst, que 

tanto admiro e foi muito acolhedora comigo e com minhas palavras. Não há 

nada como pertencer, e a Casa do Sol me lembrou disto do melhor jeito de 

todos. (PAIVA, 01 abr. 2013) 

 

https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/photos/a.282992115126858.62957.282974528461950/316507391775330/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/InstitutoHildaHilst/photos/a.282992115126858.62957.282974528461950/316507391775330/?type=1&fref=nf
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 A materialidade é bastante explorada nos relatos dos residentes e é possível 

perceber que ela desempenha papel fundamental na conformação do ambiente e na 

experiência de interação entre eles e o patrimônio. Este depoimento de Rubens Alves, 

que esteve em 2013 na residência, demonstra de forma clara o que estamos afirmando: 

Casa do Sol. Fim de tarde. O sol entra pelas janelas, delicado, como que se 

despedindo, toca as paredes, os móveis, os quadros, os pequenos e grandes 

objetos que um dia foram tocados por Hilda Hilst. Faz três dias que estou 

aqui, ficarei mais três, ambientando-me, abrindo livros, buscando pistas, 

estabelecendo um contato físico com esta Casa. (...) Chegar aqui é conviver 

com os arcos no pátio interno, com a figueira que, reza a lenda, realiza 

desejos: “e entre o pátio e a figueira converso e passeio com meus cães”, 

convive-se com os cães também. Alguns deles ainda estão por aqui, outros, 

“não os mesmos, outros, de igual destino, loucos, tristes” vieram depois que 

Hilda foi, mas também apossados do espírito da casa. Chegar aqui é sentar-se 

neste banco, acarinhar a mesa onde escrevo esse texto sobre a poeta que um 

dia me fez parar de escrever. Estar aqui é perceber os elefantes e budas de 

porcelana e, sobre a lareira, um altar repleto de santos católicos. Na 

biblioteca também se chocam filosofia, esoterismo, teologia, literatura, 

ciência: “os livros são criaturas, cada página um ano de vida, cada leitura um 

pouco de alegria”, escreveu anos antes de vir para a Casa. Estar aqui é tatear 

as dobras de “mistério nunca desvendado” e o “todo corajoso de poesia” que 

permeiam cada canto. É ver as fotografias pelas paredes, muitas delas estão 

os amigos que por anos frequentaram a casa, acompanharam de perto a rotina 

solar de Hilda Hilst: “meus amigos sabem de tudo o que eu sei.” São estes 

amigos que hoje mantém a casa viva e vivendo cada vez mais, tombada pelo 

patrimônio municipal, aberta a pesquisadores, artistas, pessoas que vem aqui 

residir por alguns dias nesse lugar onde Hilda residiu por mais de quarenta 

anos, e que se tornou um dos lugares mais míticos e instigantes da recente 

literatura brasileira.  (CUNHA, 28 fev. 2013)  

O dinamismo e a variedade de temas trabalhados no espaço da casa demonstram 

que ela não está restrita à literatura ou ao teatro, mas abre espaço para uma série de 

projetos artísticos. Em novembro de 2012, o IHH recebeu Julieta Bacchin, uma jovem 

fotografa paulistana que desenvolve trabalhos de autorretrato. Graduada em Artes 

visuais, interessou-se pela experiência por ser leitora de Hilda Hilst desde 2001. Em sua 

estadia na Casa do Sol realizou autorretratos a partir de poemas de Hilda e, como 

resultado, apresentou uma série de 12 fotografias exibidas em 2013.  

Do mesmo modo, o projeto Poemas aos Homens de Nosso Tempo – Hilda Hilst 

em Diálogos, que no ano de 2013 conseguiu apoio do programa Rede Nacional 

FUNARTE, tinha como ideia central agregar a experiência da residência artística, à 

elaboração de produtos culturais sobre Hilda. Para isso, cinco artistas de diferentes 

estados foram convidados a mergulhar na vida e na obra da literata para absorção e 

criação de trabalhos e conteúdos inéditos, desdobrados em uma exposição no Ateliê 

Aberto -  em Campinas -  e uma publicação sobre a experiência.  

O impacto é visível nos relatos desses residentes quando contam suas 

experiências de viver na Casa do Sol. Uns são tocados por uma inspiração inexplicável; 
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outros sequer podem controlar as angústias e o impacto que sofrem. O maranhense 

Thiago Martins de Melo, que já havia trabalhado com influências dos escritos de Hilda 

antes, imaginava que habitando o local, trabalharia mais a obra de Hilda do que a 

memória física da poeta mas, segundo sua percepção: “Minha relação com a casa foi 

estranha. Tive a sensação de que ela é um sepulcro. O melhor momento foi, na verdade, 

fora da Casa do Sol, na Unicamp, onde a gente pôde ler os diários dela. (...)  Senti que 

ela não está mais lá, a obra dela, sim, mas a casa me pareceu um cadáver”(BELLÈ, 01 

jul. 2013) 

Em agosto de 2013, o IHH recebeu a baiana Virginia de Medeiros. A artista 

visual e escritora permaneceu duas semanas na residência para desenvolver seu projeto, 

“Jardim das Torturas”, contemplado pela Bolsa FUNARTE de Estímulo à Produção 

em Artes Visuais. Seus trabalhos remetem principalmente às questões de gênero e 

sexualidade, compondo instalações com fotografias, vídeos e objetos produzidos ou 

apropriados pela artista.  Em dezembro de 2013, foi a vez da artista maranhense Elen 

Gruber realizar trabalhos em diversos suportes como vídeo, instalação, escultura e 

pintura. Seus trabalhos manifestam interesse pela performance, com obras que  

envolvem força, dor, resistência e embates físicos. Elen deu início a uma série de 

trabalhos inéditos e, durante sua estadia na Casa do Sol, pretendeu aprofundar ainda 

mais a pesquisa já iniciada, que visa realizar experiências com ações do seu corpo na 

natureza.  

Os potiguares André Bezerra e Chrystine Silva, respectivamente mestre em 

performance de arte e  em dança contemporânea, desenvolveram no Instituto Hilda Hilst 

um projeto cujo objetivo era realizar uma série de trabalhos performáticos, fotográficos 

e videográficos observando a relação entre o corpo, o sagrado e o Grande Obscuro. Os 

artistas procuraram tocar a questão premente na obra de Hilda Hilst, a presença/ausência 

do obsceno Deus, princípio simultâneo de criação e moral que atravessa o pensamento 

da existência humana em diferentes culturas. (MEDEIROS, 25 mar. 2014) Ainda dentro 

da variedade de atividades recebidas no espaço, em julho de 2014, a música teve lugar 

no pátio da Casa do Sol. Cida Moreira estrelou uma temporada com seu piano no 

interior da residência, onde rememorou o show "Summertime", o primeiro de sua 

carreira e que virou disco em 1981, com clássicos do jazz e blues. O repertório contou, 

ainda, com canções brasileiras de diversos compositores. 

A cineasta paulistana Gabriela Greeb pesquisa há mais de cinco anos a vida e a 

obra da escritora para o documentário Contato, Hilda Hilst Pede Contato, com previsão 

de lançamento para 2015. Gabriela também foi uma das residentes e pôde passar uma 

temporada na Casa do Sol, onde teve acesso a arquivos, documentos, além de ter 

conversado com os amigos e frequentadores da residência. O foco de seu filme é 

reproduzir a atmosfera da Casa do Sol durante o tempo em que Hilda a habitou. A partir 

do acervo de Hilda, seu principal trunfo está no fato de que todas as cenas do longa-

metragem foram gravadas na própria Casa do Sol, aproveitando a materialidade disposta 

e utilizando a ambiência como cenário. Em maio de 2014, o IHH foi fechado para o 

público em razão das filmagens do longa-metragem. Gabriela explica que,  em uma de 
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suas visitas, viu uma caixa cheia de fitas e Mora Fuentes informou que eram as 

gravações de Hilda tentando fazer contato com os mortos, uma de suas manias:  

 

Como vi que tinha a voz dela gravada, achei melhor que ela falasse por si. 

Inverti a posição inicial das fitas. Como ela tentava fazer contato com os 

mortos, coloquei ela morta pedindo contato com amigos vivos. Foi tudo 

gravado na Casa do Sol e em estradas. É como se, mesmo morta, Hilda 

promovesse um encontro dos amigos em sua casa. (MEDEIROS, 11 jun. 

2014. ) 

 

                

(43) Set de filmagem montado na Sala de Jantar na Casa do Sol para gravação de Longa metragem sobre Hilda Hilst, 

03 jun. 2014. Foto Rui Poços. Acervo IHH. 

  

Com a ampliação dos debates e projetos relacionados a Hilda Hilst, o instituto 

entendia que era necessário facilitar o acesso à extensa e pouco lida obra da autora. Para 

isso, passou a disponibilizar uma loja on-line, que em um primeiro momento, vendia os 

livros e também os ingressos para os espetáculos e eventos que ocorriam na casa. Era 

possível comprar a coleção completa de obras publicadas pela Editora Globo com 

preços especiais e condições de parcelamento. Com o sucesso inicial, seguiu-se com o 

projeto através de uma parceria entre o IHH e  Jorge et Fille Co.!, ampliando a 

comercialização de produtos com referências à Hilda, produzindo-se também 

molesquines, cadernetas e agendas manufaturadas artesanalmente.  

A comercialização de Hilda ou, digamos, o processo que transformou Hilda em 

uma marca, se consolida na parceria do Instituto Hilda Hilst com a Indizível Comércio 

de Quinquilharias.  A Obscena Lucidez passou a ser, ao mesmo tempo, um selo de 

produtos licenciados e uma loja virtual inteiramente focada em Hilda Hilst.   Segundo o 

IHH, sua força motriz vem da busca pela democratização radical do acesso à obra de 

Hilda, ao mesmo tempo em que gera receita para a preservação da Casa do Sol. Os 

https://www.facebook.com/pages/Jorge-et-Fille-Co/460201250676797
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produtos são desenvolvidos com a reprodução dos elementos do acervo, entre eles as 

capas das edições originais, manuscritos, rascunhos inconclusos, desenhos, aquarelas e 

fotos.    

 
(44) Cadernos, Molesquines e  (45) capas para Iphone: Produtos da Loja Virtual Obscena Lucidez reproduzem elementos do 

acervo e referências à obra de Hilda Hilst. Acervo IHH. 

 

                 
 

(46) Camiseta inspirada em rascunho original do poema Alcoólicas, um dos trabalhos de Hilda mais conhecidos. 

Acervo IHH. 

 

 

Além do nome da loja ser inspirado nas obras e nos termos utilizados por Hilda, 

é interessante notar que o logotipo foi inspirado em um desenho original exposto na sala 

principal da Casa do Sol e faz referência ao “Espírito da Coisa”, termo corriqueiro 

entre os seguidores do universo hilstiano. A implementação da loja é mais uma ação que 

objetiva divulgar e promover o legado da autora, utilizando-se da plataforma on-line e 

de suas oportunidades. Com isso o IHH procura, cada vez mais, diversificar o acesso à 
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vida e obra de Hilda Hilst, continuando a manter o ‘o espírito da coisa’ que é ser 

naturalmente uma referência em vanguarda cultural no país. 

. 

        
       (47) “O Espírito da Coisa” imagem enquadrada e exposta na sala principal da Casa do Sol e segundo os herdeiros, uma 

das preferidas de Hilda Hilst, 2014. Acervo IHH  .(48) Logotipo da “Obscena Lucidez” utiliza a imagem original do 

acervo na concepção da comunicação visual da loja virtual, 2014. Acervo IHH.  
 

 

Principalmente após o tombamento, o IHH apresentou novas demandas e novas 

possibilidades de atuação na conservação do acervo de Hilda. Com mais trabalho, 

tornou-se necessário ampliar o corpo de funcionários, para que as funções cotidianas 

pudessem ocorrer e responder à crescente demanda.  Em 18 de junho de 2014, o 

Instituto abriu uma vaga para estagiário. O contratado estaria encarregado de 

administrar redes sociais, participar da gestão dos direitos autorais e das atividades em 

geral do IHH, além de exercer algumas funções administrativas. O candidato precisaria 

ser estudante universitário, não excluindo nenhum curso, mas com preferência 

por interessados em literatura e, obviamente, com algum interesse por Hilda Hilst.  

 O organograma publicado em 22 abril de 2013 
11

 no site institucional, procura 

nortear a atuação e traçar os principais objetivos da entidade . A Casa do Sol apresenta- 

se como um dos três pilares de sustentação do IHH, ao lado da administração dos 

direitos autorais e da execução de projetos externos que envolvam o nome de Hilda. 

Ampliar o alcance do programa de residências criativas, diversificar os eventos no 

interior da residência e preservar o bem patrimonial consolidam-se como suas principais 

frentes de ação, este último focado em garantir a manutenção da casa, do jardim e o 

cuidado com os cães.  

            O edifício é o primeiro nível de proteção do acervo, uma vez que sobre ele 

incide a preservação por parte do CONDEPACC. O próximo passo é se voltar para a 

materialidade não tombada, mas de igual importância. Ciente do valor literário, 

histórico e afetivo do conjunto de objetos que pertenceram à Hilda, a expressa 

                                                           
11 Disponível em http://institutohildahilst.tumblr.com/post/98309973159/voce-se-interessa-por-gestao-cultural-nesta. 

Acesso 04/01/2015. 
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necessidade da conservação objetiva proporcionar o maior tempo de vida aos 

documentos.  Considerado o volume documental, a latente necessidade de realizar o 

arranjo e a descrição sumária da totalidade do acervo se justifica pela possibilidade de 

disponibilizar as informações por meio eletrônico e democratizar o acesso ao acervo da 

Casa do Sol. 

Assumindo sua responsabilidade de gestor do legado da autora, o IHH sente a 

necessidade de elaborar uma política de preservação que tenha como princípio estancar 

a deterioração dos documentos através de tratamentos preventivos e ativos, 

acondicionamento e guarda apropriada dos documentos:  

 

(...) O tombamento é uma garantia de que o imóvel não será vendido ou 

derrubado, mas não pode impedir a ação do tempo sobre móveis, objetos 

pessoais, fotografias, cartas e livros de Hilda – que seguem armazenados de 

modo improvisado, à espera de recursos financeiros que assegurem sua 

preservação. (PETTA, 2013) 

 

Para tanto, o Instituto Hilda Hilst buscou apoio e incentivos através do Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), implementado pela Lei Rouanet (Lei 

8.313/1991). Em 22 de setembro de 2014, O IHH, buscou financiamento para um 

projeto de preservação de difusão do acervo presente na Casa do Sol. O principal 

objetivo era a implantação da Sala de Memória Casa do Sol, no antigo quarto de Hilda,  

com vistas ao gerenciamento, à preservação, ao tratamento e à difusão da biblioteca da 

autora:  

 

Assim chamada Sala de Memória Casa do Sol, nosso espaço de 

conservação é composto pela biblioteca particular de Hilda, livros 

com anotações, fotos, filmes, fitas de áudio e escritos de modo 

geral (inéditos incluídos), além de objetos e da própria Casa que 

é, em si, a principal peça do acervo. (INSTITUTO HILDA 

HILST, 15 jan. 2015)  

 

Dentro dos objetivos específicos desse projeto, com o início previsto para 

janeiro de 2015, o IHH, como proponente, procurava recursos para promover um 

planejamento do espaço físico da Casa tanto no que diz respeito à manutenção do 

espaço, como também em relação à definição de mobiliários e equipamentos 

específicos, de forma a atender às funções da sala em relação à guarda e ampliação do 

acervo, seu gerenciamento, catalogação, preservação, tratamento e, por fim, difusão. 

Além do acervo de Hilda Hilst, do inventário dos objetos e das árvores do jardim da 

Casa do Sol, o projeto englobava também os acervos pessoais dos herdeiros José L. 

Mora Fuentes  e Olga Bilenky. 

Com essa reformulação, o Instituto preparava-se para receber alunos de escolas 

públicas Municipais e Estaduais, com a implantação do circuito de visitação na Sala de 

https://www.facebook.com/cafedamelia/posts/754246161331479
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Memória Casa do Sol, ampliando fortemente sua função educativa. Dos 830.935,60 

reais solicitados, foi aprovada quase a totalidade desse valor, 773.735,60 reais
12

. O 

trabalho a ser realizado no período de 18 meses, em várias etapas, representa um grande 

passo para a instituição. Percebeu-se a necessidade e a urgência  de, uma vez tombada a 

casa, organizar e disponibilizar o acervo de forma menos amadora e mais eficiente, com 

vistas a preservá-lo. O projeto é claro no que diz respeito à vinculação entre a 

materialidade, a casa e sua dona: 

 

Por entender a Sala de Memória como o coração da Casa – e do próprio IHH 

– se fez natural escolher exatamente o quarto que era de Hilda para abrigar 

fisicamente o acervo, uma espécie de preservação para além do que é físico, 

mas também e principalmente do Espírito da Coisa, uma ilha fora do tempo 

onde as coisas acontecem, onde as pessoas sentem-se seguras para 

transformar e ancorar mudanças e permanências, um mergulho na Casa para 

transpor, compreender e reinterpretar criações. (SALIC, 2014)  

 

Isso significa que, a partir de agora, o IHH terá que implementar tanto uma nova 

forma de gestão, quanto uma nova rotina para a instituição. Uma porcentagem razoável 

dos livros apresenta algum tipo de dano. Isso ocorre não somente pelo manuseio 

cotidiano, mas por seu armazenamento em estantes de madeira, estantes de pedra e 

dentro de armários - ambientes que contribuem para a deterioração dos papéis. O 

material fotográfico também está armazenado de forma inadequada, assim como as 

obras de arte. Nesse sentido, é fundamental entender as causas da deterioração dos 

diversos materiais para poder estabilizá-los, acondicioná-los, restaurá-los quando 

necessário e submetê-los ao melhor microclima possível para garantir sua preservação. 

Acreditamos que deverão ocorrer alterações físicas significativas para adaptar a 

residência aos controles de umidade relativa do ar e de temperatura.    

Os procedimentos técnicos de salvaguarda adotados, provavelmente, irão 

contrastar com a rotina doméstica vivida até então, onde, aparentemente, era mais 

importante que a Casa do Sol mantivesse as coisas “como Hilda deixou”, compondo o 

discurso museológico de residência e o ambiente criativo. Para cumprir esse objetivo, as 

condições de conservação do acervo não estavam em primeiro plano. Uma vez que essa 

representação entre Hilda e a Casa está consolidada e ratificada pelo tombamento, o 

discurso museológico pode ser alterado para tornar o espaço um ambiente adequado 

para a guarda dos documentos. Uma revisão da exposição da materialidade deve levar 

em conta novos suportes e soluções que possam conter os processos de deterioração e 

de envelhecimento acelerado dos materiais ali guardados.  

 

Mesmo assim, devemos ressaltar que a ação de musealização, que antecede o 

tombamento da Casa do Sol, embora amadora e afetiva foi responsável por manter a 

casa como um organismo vivo e produtivo, preservando  não somente a materialidade, 

                                                           
12 Conforme indica o Projeto apresentado ao Governo federal disponível em  http://novosalic.cultura.gov.br/cidada 

o/dados-projeto?idPronac=501eac548e7d4fa987034573ab c6e179MTgzNjY1ZUA3NWVmUiEzNDUwb3RT. 

Acesso em 01/11/2014.  
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mas sobretudo o “espírito da coisa”. Nos dias atuais, com a proximidade dos 50 anos da 

Casa do Sol, a ser comemorada em 2015, foi criado um logotipo baseado no original 

criado por José L. Mora Fuentes. As comemorações dos 50 anos da Casa do Sol 

pretendem consolidar as importantes conquistas dos 10 anos do IHH, como as novas 

publicações de inéditos, o restauro e digitalização do acervo, exposições, ocupações, 

filmes, tudo visando ampliar exponencialmente o acesso à obra de Hilda no Brasil e no 

exterior. 

 

 

                    

         (49) Logotipo Comemorativo de 50 anos da Casa do Sol, out. 2014. Acervo IHH.  
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3 A PATRIMONIALIZAÇÃO DA CASA DO SOL  

No terceiro capítulo procuramos entender os sentidos que a noção de patrimônio 

assumiu na contemporaneidade. Isso implicou o aprofundamento em leituras sobre a 

constituição do campo patrimonial no Brasil e as primeiras décadas de atuação dos 

órgãos de preservação, de forma a compreender como a ampliação e revisão sofrida 

pelo termo permitiram a instituição de novos patrimônios, implicando na necessidade de 

novas práticas de preservação que abarcassem suas múltiplas dimensões.  

Constatando que a Casa do Sol já atuava como lugar de memória desde a morte 

de Hilda Hilst entre seu grupo de seguidores, este último capítulo volta-se para a 

transição das práticas sociais de valoração para as práticas oficiais de preservação, 

momento em que se abre a perspectiva de transformá-la em Patrimônio Cultural 

reconhecido pelo CONDEPACC. Campinas, a exemplo dos demais municípios, 

precisou elaborar uma ordem jurídica própria para proteger seu patrimônio, assim como 

criar instâncias e corpo técnico habilitado para cuidar do tema. Nesse sentido, foi 

imprescindível efetuar um breve histórico dos aspectos institucionais do órgão e de suas 

ações de preservação. Uma vez recuperadas as noções de patrimônio, cultura e 

preservação sob as quais atuam o órgão, analisamos o processo de tombamento da Casa 

do Sol, levantando as principais questões colocadas, identificando os agentes 

envolvidos, os entraves, as justificativas, a atribuição de valor e os discursos 

mobilizados para transformar a residência em patrimônio cultural.  

 

3.1 O Patrimônio em Perspectiva Contemporânea 

No decorrer do século XX, a patrimonialização torna-se uma marca do tempo 

social. Cada vez mais sujeitos desejam transformar suas histórias, seus objetos, suas 

práticas culturais em patrimônio oficialmente reconhecido. Ainda que preservar a 

memória de fatos e pessoas através de remanescentes materiais que a representem seja 

uma prática que diz respeito às mais variadas sociedades, em diferentes tempos e 

espaços, recentes estudos demonstram que a modernidade ocidental impôs contornos 

semânticos específicos ao conceito de patrimônio. 

Ainda que essas práticas sejam observadas historicamente em distintas épocas, o 

que diferencia o momento que vivemos hoje dos anteriores, é a rapidez de sua extensão, 

a multiplicidade de suas manifestações e seu forte caráter presentista. Hartog (2013) 

entende que este é um momento no qual o presente constrói uma nova relação com o 

passado e com o futuro, sendo a necessidade de inscrever no presente todo o passado  

uma das consequências do momento que vivemos. Patrimônio, assim como a memória, 

seriam indícios e sintomas da relação de nossa sociedade com o tempo, como ele 

mesmo constata um traço distintivo do momento que nós vivemos, ou que acabamos de 

viver: certa relação ao presente, uma manifestação do presentismo. (HARTOG, 2013: 

271) Para o autor, o século XX seria: 
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Aquele que mais invocou o futuro, mais construiu e massacrou em seu nome, 

levou mais longe a produção de uma história escrita do ponto de vista do 

futuro, conforme os postulados do regime moderno de historicidade. No 

entanto, também foi aquele que, sobretudo nos seus últimos trinta anos, deu a 

maior importância à categoria do presente: um presente maciço, onipresente, 

invasivo, que não tem nenhum horizonte a não ser o próprio, fabricando 

cotidianamente o passado e o futuro de que necessita, dia após dia. Um 

presente já passado, antes mesmo de ter ocorrido completamente. Mas, desde 

o final dos anos 1960, esse presente se encontrara inquieto, em busca de 

raízes, obcecado por memória.  (HARTOG, 2013: 238) 

 Com a nova configuração mundial e as consequências das transformações 

políticas e sociais da modernidade, a acepção legal do conceito de Patrimônio passou a 

ser fortemente ligado ao território e à memória, ambos operando como vetores da 

identidade. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, organismos 

internacionais foram sendo criados – dentre eles, a UNESCO - fazendo com que os 

debates relativos ao tema do patrimônio, fossem regidos também em consequência de 

reflexões de ordem internacional. 

Observa-se, desde então, um salto qualitativo e quantitativo nas ações de 

patrimonialização, ou seja, na “ativação do patrimônio cultural.” (PEREIRO, 2006: 27) 

Segundo Pereiro a patrimonialização está intimamente associada ao esforço 

preservacionista que, a partir da segunda metade do século XX, é fruto de uma nova 

sensibilidade face aos referentes culturais potencialmente patrimonializáveis. A rapidez 

das transformações no presente gerou certa angustia coletiva, refletindo um boom 

memorial que ampliou consideravelmente o número de arquivos, centros de 

documentação, museus, lugares de memória e instituições afins. Do mesmo modo, 

nunca se patrimonializou tanto, o que para Gonçalves se explica, porque: 

A patrimonialização é uma ação que tem como finalidade fomentar 

mecanismos de afirmação de uma determinada cultura e do seu patrimônio 

cultural, com a atribuição de valores, sentidos, usos e significados, voltados 

para um processo de revitalização e ativação das memórias passíveis de 

caírem no esquecimento.  (GONÇALVES, 2005:42) 

 No Brasil, a partir dos anos 1980, com a abertura política, a luta por diretos 

individuais e os primeiros passos da redemocratização, se agudiza o movimento crítico 

em direção ao que deveria ser preservado. O patrimônio passa a ser entendido enquanto 

emblema de identidades diferenciadas e associado à qualidade de vida, na medida em 

que as questões ambientais foram colocadas à sociedade. Hoje ele é reivindicado por 

amplos setores sociais, por seu valor econômico ou como recurso simbólico na 

construção de sentidos de lugar e desenvolvimento de produtos com valor cultural 

agregado, em um riquíssimo e frequentemente conflituoso processo cultural de 

formação de tradições reinventadas. (ARANTES, 2006) A busca constante por vínculos 

identitários que apaziguem a existência dramática do homem, está no cerne das ações 

patrimoniais observadas: 
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No entanto, trata-se mais de uma identidade que se reconhece inquieta, que 

corre o risco de se apagar ou que já está muito esquecida, obliterada, 

reprimida – de uma identidade em busca de si própria, para exumar, montar, 

ou até mesmo inventar – do que uma identidade evidente e segura de si. 

(HARTOG, 2013:195)  

Uma multiplicidade de vivências teme seu desaparecimento e a perda de seus 

referenciais. A nação, que por longo tempo foi o elemento centralizador dos discursos 

patrimoniais, por meio da tentativa de expressar um sentimento de identificação grupal, 

deixou nas últimas décadas do século XX, de ser o principal referencial coletivo, diante 

da impossibilidade de abarcar sua complexidade. A ideia de uma memória coletiva 

única que representasse todos os segmentos da sociedade perdeu espaço para novos 

sujeitos que reivindicavam seu lugar na História. As mudanças sociais, políticas e 

econômicas acabaram por alterar os elementos de representatividade da memória 

nacional, que passou a ser exigida de uma perspectiva multirracial e multicultural.  

A noção moderna de patrimônio, encarada em uma perspectiva de ruptura do 

passado com o presente, traz consigo uma construção do tempo em perspectiva. Assim 

construída desde o holocausto, a memória do século XX seria herdeira da noção 

patrimonial decorrente da Revolução Francesa. Tal como assinala Françoise Choay 

(2006), ela teria assimilado os direitos e deveres desse evento tanto em uma memória 

coletiva, quanto individual. Com isso a memória passou a assumir um papel político, 

configurando um discurso orientador ao lado da história. Essa noção está acompanhada 

pela prática de preservação física dos renascentes materiais do passado, consolidada ao 

longo do século XX.  O atual consenso em favor das práticas de conservação, que une 

poder público e sociedade civil, constitui um elemento revelador de uma condição da 

nossa sociedade e das questões que ela encerra. (CHOAY, 2006:12) 

Ulpiano Meneses (2006) colocou em discussão a relevância de entendermos o 

patrimônio cultural como fato social, justamente no centro da transição das práticas 

sociais de valoração para as práticas oficiais de preservação. Sob um viés sociológico, 

Fonseca concorda que as práticas de preservação constituem, nas sociedades modernas 

do ocidente, um fato social, com base em três pontos fundamentais; a construção de 

uma ordem jurídica própria; a utilização do patrimônio como forma de comunicação 

social; a instituição da proteção como objeto de prática pública. (FONSECA, 1997: 

2013).  

Para Fonseca, o patrimônio torna-se patrimônio somente a partir do momento 

em que o Estado realiza uma operação de valoração sobre o bem. Nessa acepção, o 

desenvolvimento do conceito está vinculado ao também desenvolvimento de uma 

legislação específica para tratar do tema.  A valoração por parte do Estado é essencial 

para que um bem se torne patrimônio (TELLES, 2010: 21), mas a novidade trazida a 

partir da década de oitenta foi considerar o valor atribuído por uma comunidade 

específica a um bem, como sendo parte do processo geral de patrimonialização e, 

portanto, também essencial para a noção de patrimônio.  (ALMEIDA, 2013: 20) 
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As práticas patrimoniais, por mais complexas e variadas que possam ser, 

caracterizam-se por alguns elementos comuns que implicam seleção, escolha, ação 

política, apagamento, negociações e atribuição de valor. Outro aspecto fundamental é a 

sua vinculação ao presente, através da ação de indivíduos estrategicamente 

posicionados, que utilizam o passado como instrumento de ação e atribuem valores aos 

elementos materiais, para que possam representar o passado da maneira mais adequada. 

A patrimonialização carrega consigo o discurso da necessidade do estatuto da 

preservação e da conservação a ser praticada por instância tutelar, portanto, dotada de 

competência para atribuir tais valores. (LIMA, 2012) 

A partir dessa perspectiva, o patrimônio cultural revela-se como uma 

representação simbólica da cultura e, por isso mesmo, dos processos de seleção, 

negociação e delimitação de seus significados. No cenário atual a patrimonialização é 

um processo de atribuição de novos valores, sentidos, usos e significados a objetos, 

formas, modos de vida, saberes e conhecimentos sociais. (PEREIRO, 2006: 28) O valor, 

atribuído por agentes a partir do presente, não está na coisa em si, mas nas próprias 

práticas sociais:  

 A perspectiva sobre o patrimônio cultural deve estar voltada para as coisas 

ou praticas cujas propriedades, derivadas de sua natureza material, são 

seletivamente mobilizados pelas sociedades, grupos sociais, comunidades, 

para socializar, operar e fazer agir suas ideias, crenças, afetos, significados, 

expectativas, juízos, critérios, normas, etc., etc. – e, em suma, seus valores. 

(MENESES, 2009: 32)  

 

 Na mesma linha de raciocínio José Reginaldo Gonçalves, preocupado 

em compreender a ressonância da materialidade no tempo presente, reiterou que 

“patrimônios culturais” seriam entendidos mais adequadamente se situados 

como elementos mediadores entre diversos domínios social e simbolicamente 

construídos, estabelecendo pontes e cercas entre categorias cruciais, tais 

como passado e presente, deuses e homens, mortos e vivos, nacionais e 

estrangeiros, ricos e pobres, etc. (GONÇALVES, 2005: 17) 

A partir dessas premissas, nos parece claro que o Patrimônio, entendido em uma 

perspectiva contemporânea, engloba inexoravelmente suas duas dimensões: a de 

natureza material e a imaterial. A divisão incômoda que vem pautando as medidas de 

acautelamento dos remanescentes materiais no Brasil tem seu papel social, se 

devidamente historicizada. Conforme Paula Silveira de Paoli, a distinção entre o 

patrimônio imaterial e material, mais do que uma substancial diferença da natureza 

física dos bens, indica a existência de dois momentos distintos na história da prática de 

preservação do Brasil, carregados de uma série de conotações sociais e políticas, com a 

valorização de novos atores sociais na construção de uma cultura nacional. (CHUVA; 

NOGUEIRA, 2012: 188)  
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As demandas nacionais e as experiências internacionais foram, pouco a pouco, 

trazendo o patrimônio intangível para o centro do debate. A UNESCO empenhou-se em 

propor aos seus países-membros que adotassem medidas que pudessem proteger as 

chamadas “culturas tradicionais.” O Brasil atendeu a esse apelo, tendo em vista que 

nossa realidade cultural de fato demandava outras formas de compreensão e salvaguarda 

do patrimônio. A expressão dessa ampliação do conceito pode ser observada na 

constituição nacional vigente, no qual o patrimônio brasileiro é entendido do seguinte 

modo: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais  

(BRASIL. Constituição,1988, Art. 216.) 

Meneses entende que a novidade da Constituição de 1988 foi deslocar do Estado 

para a sociedade e seus segmentos a matriz do valor cultural. (MENESES, 2009: 25) 

Em 1937 o poder público considerava patrimônio cultural apenas a lista de bens 

tombados. O tombamento tinha, portanto, papel instituinte do valor cultural. O que a 

nova Constituição reconhece é que os valores culturais não são criados pelo poder 

publico, mas pela sociedade, o que faz do patrimônio um fato social. A partir dessas 

premissas, entende-se que as duas dimensões que o constituem - tangível e não tangível 

- não podem  ser vistas separadamente e sim devem ser entendidas como inerentes a 

qualquer coisa que venha a ser chamada de patrimônio cultural: “pois se todo 

patrimônio material tem uma dimensão imaterial, por sua vez, todo patrimônio imaterial 

tem uma dimensão material que lhe permite realizar-se. As diferenças não são 

ontológicas, de natureza, mas basicamente, operacionais.” (MENESES, 2009: 31)   

Isso gera o entendimento de que é preciso criar novos instrumentos para 

perpetuar as memórias que consideramos relevantes. A obra Memória e Patrimônio: 

Ensaios Contemporâneos (2009) retoma a discussão sobre as dimensões materiais e 

imateriais do patrimônio e se propõe a pensar, através dos casos práticos, a forma como 

os grupos sociais estão se mobilizando e organizando, em torno da nova agenda 

patrimonial. Confirmou-se que a grande especificidade do momento em que vivemos é 

a crescente participação dos mais variados segmentos da sociedade civil, atrelados ao 

trabalho de profissionais no interior do aparelho do Estado que, detentores de saberes 

específicos, colocaram em marcha novas práticas de preservação. 
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Superadas as definições dicotômicas há de se reconhecer o sentido de criar 

espaços institucionais direcionados às questões da imaterialidade e o papel que 

desempenhou para outras questões sociais, referentes àquele momento histórico 

específico. Essa noção vem, portanto, dar grande visibilidade ao problema da 

incorporação de amplo e diverso conjunto de processos culturais, seus agentes, suas 

criações, seus públicos, seus problemas e necessidades peculiares, nas políticas públicas 

relacionadas à cultura e nas referências à memória nacional. (CASTRO, 2008: 12)  

Um dos momentos de destaque dessa disputa está representado na luta pelo 

tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca, na Bahia. O terreiro foi tombado, 

mas a polêmica em torno do caso tornou-se um emblema da contenda entre duas visões 

de patrimônio e de nacionalidade. Gilberto Velho, um dos maiores expoentes da 

antropologia brasileira, foi o relator do processo de tombamento e conta o que ele 

significou naquele momento: 

Era a primeira vez que a tradição afro-brasileira obtinha o reconhecimento 

oficial do Estado Nacional (...) Os membros do Conselho da SPHAN [antiga 

denominação do IPHAN] que discordavam dessa posição tinham suas 

convicções honestas e arraigadas, produto de décadas de práticas voltadas 

para outro tipo de política de patrimônio. Argumentou-se também que não 

era possível tombar uma religião. Quase todos os presentes na reunião de 

Salvador concordavam que era necessário proteger o terreiro, mas alguns 

insistiam em não se utilizar a figura do tombamento. (VELHO, 2006: 239)  

     Na época, o secretário de cultura do MEC era o Dr. Marcos Vinicius Vilaça, que 

presidia também o conselho da SPHAN e que desempenhou um papel fundamental para 

o sucesso do tombamento. O Conselho encontrava-se bastante dividido. Vários de seus 

membros consideravam equivocado tombar um pedaço de terra desprovido de 

construções que justificassem, por sua monumentalidade ou valor artístico, tal 

iniciativa. Cabe lembrar que, até aquele período, o estatuto do tombamento vinha sendo 

aplicado, basicamente, às edificações religiosas, militares e civis da tradição luso-

brasileira. As principais medidas de legitimação e proteção ao patrimônio foram 

tomadas, sobretudo, em relação a prédios coloniais e em menor proporção, aos do 

período do Império e da Primeira República. Gilberto Velho analisa o episódio como 

um drama social cuja vitória foi extremamente difícil: 

Havia um grupo de atores bem definido com opiniões e mesmo interesses não 

só diferenciados, mas antagônicos em torno de uma temática que se revelava 

emblemática para a própria discussão da identidade nacional. 

Independentemente de aspectos técnicos e legais, o que estava em jogo era, 

de fato, a simbologia associada ao Estado em suas relações com a sociedade 

civil. Tratava-se de decidir o que poderia ser valorizado e consagrado através 

da política de tombamento. Estava em discussão a própria identidade da 

nação brasileira. (VELHO, 2006: 240) 

  A partir de uma concepção de cultura como um fenômeno abrangente, que 

inclui todas as manifestações materiais e imateriais expressas em crenças, valores e 
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visões de mundo existentes em uma sociedade, Gilberto Velho afirma que, naquele 

momento, havia uma preocupação em reconhecer a importância das manifestações 

culturais das camadas populares e se fazia urgente reconhecer o candomblé como um 

sistema religioso fundamental à constituição da identidade de significativas parcelas da 

sociedade brasileira: 

Destaquei tratar-se de "um fato social, um terreiro em plena atividade, com 

seus fiéis, sacerdotes e ritual em pleno dinamismo". Ao recomendar o 

tombamento, considerei fundamental chamar a atenção para o fato de que "o 

acompanhamento e a supervisão da SPHAN deve, mantendo seus elevados 

padrões, incorporar uma postura adequadamente flexível diante desse 

fenômeno religioso" e, ainda, que "o tombamento deve ser uma garantia para 

a continuidade da expressão cultural que tem em Casa Branca um espaço 

sagrado”. Afirmei que a sacralidade, no entanto, não era sinônimo de 

imutabilidade e que o SPHAN não abriria mão da seriedade de suas normas, 

mas deveria “procurar uma adequação para lidar com o fenômeno social em 

permanente processo de mudança”. (VELHO, 2006: 238) 

  O tombamento do Terreiro de Casa Branca significava a afirmação de uma visão 

da sociedade brasileira como multiétnica, constituída e caracterizada pelo pluralismo 

sociocultural. Todos os elementos naturais presentes no entorno do terreiro tendem a ser 

considerados sagrados, com importantes funções rituais. A localização das casas, do 

barracão, da vegetação sagrada e de toda a disposição arquitetônica do terreiro estão 

intimamente relacionadas aos rituais que são ali praticados. Existe, portanto, para 

Gilberto Velho (2006) uma estreita relação entre a materialidade do terreiro e os 

investimentos simbólicos que lhes dão significado. Essa imbricação entre o valor da 

arquitetura e o sentido religioso que ela apresenta faz com que os terreiros de 

candomblé expressem, de forma radical, a impossibilidade de separar os aspectos 

materiais dos imateriais, que caracterizam todo e qualquer patrimônio. 

Compreender o patrimônio como um fato social, nos parece capaz de revelar de 

forma mais fiel o seu dinamismo e a sua complexidade, pois implica analisá-lo a partir 

das suas continuidades e descontinuidades específicas. Não sendo um dado pronto, 

acabado, está sujeito a uma série de ações que tem por objetivo um árduo e incansável 

trabalho de bloquear o esquecimento. Nesse sentido o tombamento é apenas uma dessas 

ações que, a depender do caso, estão atreladas a outras ações como a institucionalização, 

a musealização, a comunicação.  (PESSOA, 2009).  

Para Gonçalves, o patrimônio seria uma categoria de pensamento cujo sentido 

fundamental está em sua natureza total e em sua função predominantemente mediadora. 

Mas cabe perguntar: afinal, em que essas instituições, cerimônias e objetos materiais se 

tornam diferentes quando pensados enquanto “patrimônios”? Qual a vantagem, enfim, 

de entendê-los dessa maneira? 

Eu arriscaria dizer que, à luz dessa categoria, aquelas instituições, 

ritos e objetos podem ser percebidos simultaneamente em sua 

universalidade e em sua especificidade; reconhecidos ao mesmo 
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tempo como necessários e contingentes; adquiridos (ou construídas e 

reproduzidas no tempo presente) e ao mesmo tempo herdados 

(recebidos dos antepassados, de divindades, etc.); simultaneamente 

materiais e imateriais; objetivos e subjetivos; reunindo corpo e alma; 

ligados ao passado, ao presente e ao futuro; próximos, ao mesmo 

tempo em que distantes; assumindo tanto formas sociais quanto 

formas textuais (...) (GONÇALVES, 2005: 30)  

 

A grande questão que concerne ao chamado patrimônio parece ser o próprio 

deslocamento que ele traz ao campo, ao forçar a constatação de que o  fim último da 

conservação não será a manutenção dos bens materiais por si mesmos, mas a 

manutenção dos valores incorporados pelo patrimônio. (CASTRIOTA, 2009: 210) 

Mário Chagas acrescenta que a preservação seria o meio do processo e não o fim. O 

desafio de preservar é a possibilidade de comunicação. (SEMINÁRIO, 1998: 180) 

Nesse contexto, de ampliação e revisão do conceito de patrimônio, se dá a criação de 

um dos primeiros conselhos municipais de preservação do Brasil, o Conselho de 

Preservação do Patrimônio Cultural de Campinas – CONDEPACC.  

 

3.2 A Criação do CONDEPACC e a Instituição do Patrimônio como Prática Pública em 

Campinas 

  

Os primeiros passos de uma política pública de preservação dos bens culturais 

no município de Campinas acontecem ainda na década de setenta, com a Lei N° 4.576, 

de 30 de dezembro de 1975, promulgada pelo prefeito Dr. Lauro Péricles Gonçalves que 

criou a Secretaria Municipal de Cultura. Destinada a promover a política cultural e de 

fomento à ciência, tinha a função de apoiar a promoção, manutenção e administração 

das atividades desses serviços. Este apoio se referia inclusive, conforme o artigo 

segundo da lei, aos equipamentos culturais, assim entendidos os prédios e instalações de 

propriedade do Município destinados à atividades e serviços culturais. Dentro do que 

seria a organização interna do órgão, a Coordenadoria de Assuntos Culturais era 

responsável, dentre outras coisas, pelo Museu da Imagem e do Som (MIS), pelo Museu 

de Arte Contemporânea, pelos serviços de Museus Históricos e pelos serviços de 

patrimônio histórico cultural do município. 

Wânia Bertinato (2012) pesquisou recentemente a história da preservação do 

patrimônio campineiro, tanto no que diz respeito à criação do órgão, como à política 

pública de preservação por ele adotada. Sua pesquisa demonstrou a falta de ação dessas 

coordenadorias, em um primeiro momento. A Lei Nº. 4.886, de 14 de maio de 1979, 

que criou o Conselho de Proteção do Patrimônio Histórico de Campinas (COPHAC) 

pelo prefeito Francisco Amaral, tampouco produziu algum efeito prático. 
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Simultaneamente, ao longo da década de oitenta, já estava colocado nos jornais da 

região um debate sobre a preservação de remanescentes materiais do passado, já que 

alguns imóveis haviam sido tombados pelo IPHAN ou pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), como 

exemplo a Catedral Metropolitana, o Palácio dos Azulejos, o Solar do Barão de Itapura 

e o Mercado Municipal.  

Desse fato, surgiram algumas questões impostas pelo estatuto jurídico do 

tombamento aplicado aos bens, por exemplo, no que diz respeito à área envoltória e o 

direito de propriedade.  Tornava-se cada vez mais necessária a gestão compartilhada 

desses bens e a instituição de um interlocutor na área municipal para esse fim. A criação 

do CONDEPACC respondia a uma necessidade de gestão pública, de administrar os 

diversos bens tombados, suas áreas envoltórias e constituir uma coerência de critérios 

de gestão. Certa insatisfação com as políticas adotadas, principalmente pelo 

CONDEPHAAT, também compunham este debate, criando a necessidade de 

consolidação de um conselho municipal de proteção ao patrimônio, que se preocupasse 

em atender as demandas culturais da região: 

A nação e os estados estabeleceram, ao longo de sua história, 

enquadramentos categóricos e temporais muito estreitos para definição dos 

bens a serem preservados, fato que não é uma realidade nas ações locais, pois 

se os municípios ficassem presos aos valores contemplados por outras 

instituições apenas repetiriam as suas escolhas. Portanto, o diferencial destes 

conselhos está na inclusão dos elementos que foram desconsiderados ou 

afastados do interesse dos órgãos federais e estaduais, por ter maior ou 

representatividade apenas nos municípios, não atendendo aos critérios de 

valor dos demais órgãos. (GRIGOLETO, 2009: 30) 

     As discussões referentes à salvaguarda dos bens culturais estavam colocadas no 

espaço publico campineiro também como resultado do conflito gerado pela rápida 

modernização da região. Campinas foi uma cidade importante e rica, cuja trajetória 

histórica acompanha a expansão do café e da cana-de-açúcar como importantes 

atividades econômicas, entre o final do século XVIII e o começo do século XX. A partir 

de 1930, o município passou a abrigar uma série de indústrias e fábricas que, assim 

como o comércio, passaram a ser suas principais fontes de renda.  

Essa transformação significou alterar a própria relação do homem com o espaço 

urbano e rural; a cidade precisou acompanhar as mudanças e muito se destruiu para 

abrir novas avenidas, construir ruas e levantar altos prédios.  Alterou-se a circulação das 

pessoas, a forma de movimentação e ocupação do espaço público. Sobretudo a partir da 

década de setenta, observa-se uma intensificação da destruição do antigo traçado urbano 

da cidade, movida por ávidos interesses imobiliários e privados. Esse movimento, de 

certa forma, acabou por dar sentido a uma mentalidade patrimonial, que aos poucos se 

formava. 
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  O contexto histórico e político da criação do CONDEPACC difere daquele do 

SPHAN ou do CONDEPHAAT, respondendo a demandas sociais especificas. A criação 

do SPHAN se deu no período do Estado Novo, a partir de uma nova Constituição, 

imposta por Getúlio Vargas em um golpe de Estado, a partir de ações ditatoriais.  A 

criação do CONDEPHAAT, segundo Marly Rodrigues (1999), apenas foi possível 

quando frações conservadoras e tradicionalistas da burguesia paulista buscaram 

reafirmar a identidade bandeirante nos limites do quadro autoritário estabelecido em 

1964. As elites intelectualizadas de São Paulo haviam entendido a proteção do 

patrimônio como uma “missão civilizadora”, ao lado dos Museus Pedagógicos, Serviços 

de Reconstituição Histórica, arquivos e centros de documentação, cujas criações faziam 

parte de um mesmo projeto de defesa da tradição. 

 A criação do CONDEPACC responde às demandas de certo grupo de 

intelectuais, fomentados pela presença da UNICAMP, responsável por uma concepção 

particular sobre a preservação de documentos e fontes. Isso propiciou um apoio 

importante para que Campinas formasse uma visão específica sobre a conservação de 

seu patrimônio. Em relação ao órgão Federal e Estadual, o CONDEPACC, tem 

especificidade no fato de ter sido concebido no bojo das discussões que resultaram na 

ampliação e redimensionamento da noção de patrimônio cultural. Essa concepção parte 

de uma visão necessariamente integrada do patrimônio, vinculada à questão do 

desenvolvimento e de forte cunho político, na medida em que os agentes institucionais 

assumiam a função de mediadores dos grupos marginalizados junto ao Estado 

(FONSECA, 2005: 23).  

O CONDEPACC foi criado em um contexto no qual o Secretário de Cultura 

estava absolutamente envolvido nas questões do patrimônio cultural, contando com o 

apoio do Prefeito Dr. José Roberto Magalhães Teixeira e de um grupo de 

preservacionistas, intelectuais de peso e interessados na preservação da memória da 

cidade.  (BERTINATO, 2012) O secretário de cultura em questão é Antônio Arantes e 

seu nome torna-se central não apenas para a compreensão da criação do CONDEPACC, 

mas também por ter sido um sujeito atuante na ampliação da compreensão do 

patrimônio para as políticas públicas nos âmbitos federal e estadual.  

Com uma longa carreira acadêmica, docente em duas das mais importantes 

Universidades do Brasil - USP e UNICAMP - nesta última colaborou para a 

estruturação da área de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

(IFCH), em 1970. Atuou fortemente no campo das discussões sobre cultura popular, 

folclore, patrimônio imaterial, espaço urbano. Em 1983 assumiu a presidência do 

CONDEPHAAT, ampliando o foco dos bens relacionados às populações imigrantes e às 

classes populares do estado de São Paulo. Nesse momento, Arantes esteve em contato 

com diferentes demandas das cidades e procurou apoiar a criação de conselhos 

municipais, algo ainda inexistente. Como presidente da Associação Brasileira de 

Antropologia, em 1988 participou das audiências públicas relativas à mudança da 

Constituição Federal e contribuiu para a composição do artigo 216, que revisa a 
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compreensão do patrimônio cultural brasileiro, a partir de uma concepção plural de 

nação e uma visão que passou a valorizar, além dos aspectos materiais, sua dimensão 

intangível. Atuou como conselheiro consultivo do IPHAN e colaborou no 

desenvolvimento do Departamento do Patrimônio Imaterial e do Programa Nacional do 

Patrimônio Imaterial do órgão. Assumiu a presidência da autarquia em 2003, 

permanecendo até 2006.  

Em Campinas, Arantes aceitou o cargo de Secretário de Cultura em 1984 com a 

condição de poder criar o conselho municipal, mesmo sabendo que a oposição seria 

violenta e que significaria uma grande batalha política. O primeiro embate foi assegurar 

a criação do conselho subordinado à pasta da cultura já que, na época, havia o consenso 

de que a preservação era um aspecto do planejamento e, portanto, deveria permanecer 

no âmbito dessa área. As pessoas que trabalhavam na prefeitura tiveram resistência com 

a nova responsabilidade da secretaria, fato compreensível por ser uma profunda 

inovação e pela proposta de que o conselho fosse deliberativo, com poder decisório, em 

contraposição a todos os outros conselhos do município que eram consultivos. Havia, 

então, resistência da Câmara em aprovar um conselho com este poder. (BERTINATO e 

MATTHES, 2012: 149)  

No dia 17 de dezembro de 1987, o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira 

assinou a Lei n º 5885, criando o Conselho de Proteção ao Patrimônio Cultural de 

Campinas, cuja função seria definir a política municipal de defesa e proteção do 

patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e 

ambiental do município. O Conselho também iria coordenar, integrar e executar as 

atividades públicas referentes a essa política. Ficou instituído a criação de um Livro 

Tombo único, em obediência ao Artigo 24 da mesma Lei. Criou-se a Coordenadoria 

Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC), que atuaria como órgão de apoio técnico do 

conselho, fornecendo-lhe os recursos humanos e materiais necessários às suas 

atividades. 

 Diretamente subordinada ao Secretário de Cultura, a CSPC é composta por um 

coordenador de nível superior, quadro pessoal administrativo e especialistas em diversas 

áreas de conhecimento como Arquitetura e Urbanismo, História, História das Artes, 

Ciências Sociais, Geografia, Ciências Biológicas, Documentação e 

Arqueologia.  Dentre as atribuições da CSPC estão localizar, identificar e inventariar os 

bens culturais do município; instruir os processos de tombamento e os referentes às 

áreas envoltórias dos bens tombados; propor ao conselho normas para a regulamentação 

dessas áreas; analisar solicitações para intervenções em áreas tombadas ou envoltórias 

apresentar pareceres para apreciação do conselho. 

Mesmo aprovada, a criação do órgão de preservação teve forte resistência no 

cenário público tendo em vista que houve a tentativa de neutralizá-lo pela Lei Orgânica 

do Município (1990), transferindo para a Câmara o direito ou a responsabilidade de 

tombar. Houve toda uma articulação política, de apoio à preservação do CONDEPACC, 

pela promotoria, pelos deputados e pelas autoridades do CONDEPHAAT e IPHAN. No 
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ano de 2000, um Projeto de Lei apresentado à Câmara dos Vereadores de Campinas, 

tinha o objetivo de limitar os poderes do CONDEPACC, principalmente no que diz 

respeito ao tombamento do vasto patrimônio ambiental da cidade.  A tentativa de alterar 

o texto que definia as atribuições do órgão coincide com o estudo para o tombamento de 

várias áreas naturais do município e não teria ido adiante, mas exemplifica as 

dificuldades do Conselho de se impor, mesmo depois de muitos anos de atuação. 

(BERTINATO, 2012) 

Campinas apresentava, nesse momento, um elemento fundamental na concepção 

de um espaço público de preservação do patrimônio, visto que a sociedade civil estava 

organizada e reivindicava sua participação nessas ações. Há de se destacar a pressão 

organizada pelo grupo Febre Amarela, uma sociedade civil criada em 15 de março de 

1985 com a finalidade de produção, ensino, pesquisa, divulgação, crítica e defesa do 

conhecimento historicamente produzido sobre o ambiente urbano e rural de Campinas. 

O arquiteto Antônio da Costa Santos, sócio-fundador e presidente da Fundação na 

ocasião, como representante de um poder vinculado à sociedade civil, estabeleceu um 

jogo de forças com Arantes, representante do poder executivo, indispensável para a 

estruturação do CONDEPACC em um primeiro momento. Isso demonstra que o 

processo de implementação da política de preservação do patrimônio cultural, 

necessariamente passa pela via política e por uma conjunção de distintos interesses. 

(BERTINATO, 2012: 32) 

Isto fica evidente ao analisarmos a composição do Conselho e quando 

identificamos os órgãos e entidades civis ali representadas, nomeadas pelo Prefeito. 

Inicialmente o colegiado foi composto por vinte e um conselheiros. No início já 

estavam representados o poder executivo, o poder legislativo, a sociedade civil e as 

universidades, além de instituições Municipais. O Conselho formado em 1987 sofreu 

alterações com o passar do tempo, alguns representantes foram vetados, outros foram 

acrescidos, chegando a ter no final de 2008 vinte e sete representantes.  As nomeações 

dos conselheiros, é importante que se frise, são explicitadas em atos legais e por meio 

de procedimentos administrativos. Logo, as práticas patrimoniais serão levadas adiante, 

por sujeitos históricos, estrategicamente posicionados e legitimados por meio de um 

exercício de poder reconhecido, nomeado e fundamentado institucionalmente. 

(GRIGOLETO, 2009:19)  

Hoje são vinte e cinco entidades representadas no conselho. 
13

A variedade dos 

campos com os quais o Conselho dialoga demonstra claramente a complexidade sobre a 

qual falamos, quando analisamos a conformação do Patrimônio Cultural. Estão 

representados os seguintes órgãos:  

 

                                                           
13 Fonte: Prefeitura de Campinas. Conselho de Defesa do patrimônio Cultural de São Paulo. Disponível em 

http://campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/index.php. Acesso em 10/01/2015. 
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1. Gabinete do Prefeito Municipal; 

2. Secretaria Municipal de Urbanismo; 

3. Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

4. Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente; 

5. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Cidadania; 

6. Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural; 

7. Sindicato Rural de Campinas; 

8. Conselho Municipal de Turismo; 

9. Conselho Municipal de Meio Ambiente ; 

10.  Instituto dos Arquitetos do Brasil  – Seção Campinas; 

11.  Pontifícia Universidade Católica de Campinas; 

12.  Universidade Estadual de Campinas; 

13.  Centro de Ciências, Letras e Artes; 

14.  Academia Campineira de Letras e Artes; 

15.  Academia Campinense de Letras; 

16.  Instituto Agronômico de Campinas; 

17.  Entidades ambientalistas; 

18.  Associação Campineira de Imprensa; 

19.  Associação das Empresas do Setor Imobiliário e de Habitação de Campinas e 

Região; 

20.  Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado; 

21.  Associação Regional de Escritórios de Arquitetura;   

22.  Conselho Regional de Corretores de Imóveis; 

23.  Área de Museologia; 

24.  Sociedade dos Amigos da Cidade de Campinas; 
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25.  Associação de Engenheiros e Arquitetos de Campinas.  

 

3.2.1 A Prática do Tombamento e suas Implicações  

A primeira ação após a criação do Conselho, da instauração do colegiado e da 

regulamentação de suas ações, foi delimitar o centro histórico, ou seja, colocar em 

discussão a gestão do centro da cidade, levando em consideração a existência de 

edificações e monumentos de interesse público, assim como suas áreas envoltórias. As 

primeiras resoluções de tombamento contemplaram edifícios históricos e, à exceção do 

tombamento do Antigo Solar do Visconde de Indaiatuba, todos os outros foram 

tombamentos ex-officio, por já serem tombados pelo CONDEPHAAT e, no caso do 

Solar Barão de Itatiba, também pelo IPHAN. Terminado o mandato do prefeito, a 

gestão de Arantes foi interrompida e seguida por Marco Aurélio Garcia, que deu 

continuidade ao trabalho, ampliando as ações e as conservações para os acervos 

documentais.  

A jurisprudência das quase quarenta décadas de atuação do SPHAN e das duas 

décadas de atuação do CONDEPHAAT deu ao órgão de Campinas uma experiência 

institucional como base em uma discussão conceitual que permitiu refletir sobre 

algumas questões das aplicações das práticas de preservação. No momento de 

consolidação do órgão, o que estava no centro da discussão eram as noções de folclore e 

cultura popular em contraste a um patrimônio que era pensado, exclusivamente, em 

termos dos bens tangíveis, passíveis de tombamento. A democratização possível era 

chamar a atenção para as consequências da preservação sobre a vida local e ampliar o 

universo de bens preservados, valorizando outras referências. Sobre a concepção do 

órgão, Arantes revela: 

  

O conceito básico era o de patrimônio cultural. O fato do CONDEPACC não 

se chamar “CONDESPHAN” ou qualquer outra coisa assim, é porque não se 

tratava mais da visão do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, 

arqueológico e turístico. Não era a enumeração de uma tipologia de bens que 

estruturava, pelo menos a meu ver, a criação deste conselho, deste serviço. 

Era mais a compreensão de que ele não seria exclusivamente voltado para a 

questão urbana e aos bens pedra e cal. Era a compreensão de que o espaço 

urbano é formado de bens que são suportes de valor cultural e os valores 

cultuais atribuídos a esses bens são diversos: vão do estético ao histórico, da 

memória ao conhecimento, valor documental, valor ambiental. Há todo um 

entrecruzamento de valores. Portanto, é mais adequado utilizar o conceito de 

cultura, que abria a possibilidade de trabalhar com todos estes níveis 

entrecruzados. Ele não era restritivo, era mais abrangente e mais do que 

abrangente. Ele colocava o problema da preservação de outra maneira. 

Estamos falando aqui a respeito de “valor cultural”. Naquela época não se 

pensava nisso, ou pensava-se, mas não dessa forma. Hoje em dia se faz o 

registro do patrimônio imaterial. Eu tenho estado muito envolvido com isso. 
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Naquela época não nos ocorria trabalhar com o patrimônio chamado 

imaterial, mas quando adotamos o conceito de patrimônio cultural esta 

possibilidade estava ali presente. (BERTINATO; MATTHES, 2012: 141) 

 

Mesmo partindo de uma visão mais abrangente de cultura, na prática, o 

tombamento continuou sendo utilizado tanto pelo CONDEPACC, quanto por grupos 

sociais como o principal, senão o único, meio de consagração do valor cultural de um 

bem. Para Fonseca, além de um instrumento jurídico, o tombamento tem implicações 

econômicas, sociais e opera fortemente no campo simbólico, trazendo a essa prática 

uma complexidade instigante. Ter um bem de sua cultura tombado pode significar para 

grupos benefícios de ordem material e simbólica, além da demonstração de poder 

político. (FONSECA, 1997: 206)  

O tombamento acaba por contextualizar o bem, remetendo-o simbolicamente a 

um espaço-tempo-histórico-mítico, acrescentando novos significados que permitem 

transcender sua existência comum, pertencendo concomitantemente ao passado e ao 

presente. (CHUVA, 2012: 166)  A importância desse instrumento é registrada na Lei n º 

5.885, de 17 de dezembro de 1987, portanto na gênese da conformação do espaço 

público de preservação em Campinas. O artigo 9º determinava que os bens que 

compunham o patrimônio cultural do município seriam protegidos e preservados pelo 

instituto jurídico do tombamento, que deveria realizar-se atendendo ao princípio da 

necessária preservação e do menor ônus para o proprietário do imóvel.   

Com isso o valor arquitetônico continuou sendo decisivo para a decisão do que 

deveria ou não ser preservado.  O próprio instituto do tombamento teria contribuído 

para que a arquitetura fosse alçada à condição de substrato técnico e teórico da política 

patrimonial, uma vez que o registro no livro do tombo pressupunha, ao mesmo tempo, 

uma materialidade indiscutível e uma imutabilidade garantida por força da própria 

limitação ao direito (de uso) da propriedade. (RODRIGUES, 2012) 

Além disso, a discussão dos tombamentos insere, irremediavelmente, o 

patrimônio na dinâmica da cidade. Mesmo com a questão cultural ganhando terreno e 

sustentando as decisões do conselho, é importante salientar que as tensões e conflitos 

vividos a partir da interação entre a preservação e a gestão urbana constituem-se 

importantes testemunhos para a compreensão de seu papel na sociedade contemporânea. 

(PRATA, 2009: 9) Foi a partir dos anos setenta que a demanda passou a ser incluir o 

patrimônio nos processos de produção do espaço urbano, em um movimento de mão 

dupla: “de um lado, a preservação começa a interagir com os processos de planejamento 

da cidade; de outro, e de modo genérico, planejamento urbano também passa a lidar 

com as questões preservacionistas.” (PRATA, 2009: 11)  

A chave para a compreensão dessa relação se aproxima do tema da qualidade de 

vida e da participação da sociedade civil no processo, onde o patrimônio é visto a partir 

da perspectiva do direito social à memória, à preservação ambiental e à cidadania. 
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Procurou-se, através das legislações, garantir que a preservação do patrimônio 

considerasse um conjunto de princípios e regras orientadoras e indutoras do 

ordenamento e da ocupação físico-territorial-ambiental do município, como parte do 

objetivo final de que a cidade se tornasse acessível e justa ao conjunto de seus 

habitantes. 

No âmbito federal, o “Estatuto da Cidade”, Lei 10.257 de 2001, foi documento 

fundamental como referência para esse tipo de planejamento, consolidando uma posição 

que já aparecia bastante madura no país. A legislação urbana no Brasil das últimas 

décadas já estabelecia algum tipo de política de proteção do patrimônio histórico, 

cultural e paisagístico. (GONSALES,2011)   No centro do debate estava a latente 

necessidade de preservar os recursos naturais do país, diante das destruições causadas 

pelos desmatamentos, agentes poluidores e má ocupação do solo, derivados dos 

processos de urbanização, agropecuária e industrialização.  

O patrimônio ambiental em Campinas é riquíssimo e vem sendo objeto de ações 

pelo órgão de preservação municipal.  Nesse sentido, no plano diretor de Campinas, 

aprovado através da Lei Complementar Nº. 15, de 27 de Dezembro de 2006, procurou-

se configurar um instrumento de indução e articulação dos processos de tomada de 

decisões, servindo de principal referência para a definição de mecanismos legais, 

administrativos e políticos, envolvendo as ações de longo, médio e curto prazo. Esse 

novo conceito permitiu a expansão de um olhar conservacionista que passou a 

considerar não somente os lugares urbanos já bastante consolidados como patrimônio da 

cidade, mas também ampliou a ideia de preservação para áreas ainda não amplamente 

reconhecidas pelos habitantes, como é o caso das áreas de patrimônio mais recente. 

(GONSALES,2011) 

 

3.2.2 Novos Patrimônios, Novas Práticas de Preservação. 

No contexto de ampliação do termo patrimônio, foi inevitável a revisão de suas 

práticas de preservação. Não fazia mais sentido o Estado identificar uma prática ou 

referência de um segmento do povo brasileiro e, com isso, exigir que ela fosse mantida 

exatamente da mesma maneira pelos seus praticantes.  Mesmo a preservação das áreas 

ambientais não implicava o congelamento do espaço. Eram necessárias, além do 

tombamento, uma série de ações com o objetivo de preservá-la, e ao mesmo tempo, 

utilizá-la em prol da comunidade.  Apenas o tombamento já não era suficiente para 

abarcar toda a complexidade do conceito e isso foi condição para que as políticas do 

patrimônio pudessem ir além, promovendo ações que favorecessem a proteção física e 

legal, mas também seu papel no desenvolvimento social. 

 Para Fonseca (2003), a limitação, durante mais de sessenta anos, dos 

instrumentos disponíveis de acautelamento, teve como principal consequência produzir 

uma compreensão restritiva do termo preservação, que passou a ser quase sinônimo de 
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tombamento. Muitos conflitos se criaram, pois além dos elementos tangíveis (móveis ou 

imóveis), também os conhecimentos e os modos de fazer contidos em sua produção, as 

formas de expressão que nelas se manifestam, o trabalho, as celebrações que se 

apropriam de espaços criando os lugares e realimentando a dinâmica das identidades, 

também passaram a ser valorizadas. Nessa reformulação, segundo Arantes (2006), as 

noções de patrimônio cultural tangível e intangível se apresentam como uma construção 

social que resulta da negociação entre a sociedade e o Estado, visando ao 

desenvolvimento de ações em relação às quais tanto o Estado, quanto os grupos que são 

os detentores dessas práticas e/ou bens, passam a ter responsabilidade.  

O CONDEPACC já havia, através do tombamento, incorporado espaços ligados 

à prática cotidiana e a intangibilidade. Bertinato verificou que, a partir do ano de 2001, 

houve aumento significativo no número de bens em estudo de tombamento e, também, 

algumas inovações quanto às características daquilo que foi tombado, entre elas, 

conjuntos arquitetônicos de fazendas históricas, usinas hidroelétricas, imóveis da 

primeira metade do século XX e bens representativos da cultura popular. 

(BERTINATO, 2012: 231) Dos tombamentos analisados até 2008 por Bertinato, os 

bens foram divididos em seis categorias. Nessa perspectiva percebemos claramente a 

primazia do tombamento de bens arquitetônicos (73%), em relação a Mobiliário Urbano 

(6%), Infraestrutura, Praças e parques (7%), Patrimônio Natural (5%) e outros (3%), 

aqueles que não se encaixam nessas categorias. (BERTINATO, 2012:126)  

Segundo a metodologia da pesquisa, na categoria “outros” foram agrupados os 

tombamentos relativos a um objeto utilitário: o Conjunto de Lustres e Arandelas do 

antigo Teatro Municipal Carlos Gomes; o espaço vazio da Praça Visconde de Indaiatuba 

(Largo do Rosário); uso do Teatro Castro Mendes; o uso do teatro do Centro de 

Convivência e o Uso do Mirante do Castelo Torre D’Água (Torre do Castelo). O 

tombamento do nome da praça “Largo do Pará”, foi o único referente à denominação de 

um espaço, no caso público. Para a pesquisadora, no caso desses bens, a figura jurídica 

ideal a ser empregada seria a do registro de bens imateriais pois, na sua visão, a figura 

do tombamento não se ajusta à preservação destes bens.  

Esses casos demonstram, conforme afirmou Márcia Sant’Anna, que a prática 

ocidental de preservação, fundada na conservação do objeto e na sua autenticidade, bem 

como sua codificação legal, baseada, em última analise, na limitação do direito de 

propriedade, simplesmente não dão conta dessa nova noção de Patrimônio Cultural, que 

ganhou consistência a partir dos anos 1970. (ABREU/CHAGAS, 2009: 52) Para a 

técnica do CSPC, Fabíola Rodrigues, a experiência da cidade de Campinas e de seu 

órgão de preservação, o CONDEPACC, provavelmente compondo uma trajetória 

semelhante à de tantos outros municípios e órgãos de defesa do patrimônio espalhados 

pelo país, mostra que a ampliação da abrangência social da política patrimonial passa, 

necessariamente, por um deslocamento da valoração da excepcionalidade (estética, 

arquitetônica, artística), para a valoração da cotidianidade (dos modos de fazer, de 

trabalhar, de produzir, de viver). (RODRIGUES, 2012: 114)  
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O Teatro Castro Mendes, processo n° 002/97
14

, foi construído no espaço do 

antigo cinema Casa Branca e inaugurado para a ocasião do centenário de estreia da 

ópera O Guarani, em 1970. Desde então se tornou o grande espaço teatral, de relevância 

não apenas para o município, mas também para toda região metropolitana de Campinas. 

O estudo de tombamento não viu relevância nos aspectos materiais do bem, mas 

justificou sua preservação como um espaço cênico, para o indispensável usufruto da 

comunidade campineira. O valor atribuído era, portanto, predominantemente cultural e a 

proposta era a preservação do espaço do teatro, podendo sua arquitetura ser modificada 

e adaptada conforme a evolução tecnológica das casas de espetáculo e eventuais 

necessidades de melhoria. O debate foi caloroso segundo indica a Ata 210 

(CAMPINAS. Ata nº 210, de 03 de dezembro de 1998) , dividindo os conselheiros 

entre os que concordavam que o teatro era um elemento identificador e referencial, 

símbolo e espaço gerador de cultura, os que viam no tombamento um ato temerário que 

visava “congelar” a dinâmica cultural que lhe seria peculiar e, ainda, os que não viam 

sentido algum em tombar a materialidade ali colocada. 

Outro processo similar é o da Praça Visconde de Indaiatuba, n° 008/94
15

. 

Popularmente conhecido como Largo do Rosário, o local caracteriza-se como um 

referencial urbano dos mais relevantes na memória social da cidade de Campinas. Lugar 

historicamente destinado para manifestações políticas, sociais e culturais, sua vocação 

cívica advém do século XIX durante a visita de D. Pedro II à cidade. A praça 

historicamente abrigou diversas formas de expressão cultural e religiosa. Passou por 

sucessivas reformas, que alteraram significativamente suas características físicas. Um 

exemplo foi a demolição da Igreja do Rosário, construída por uma irmandade negra e 

que se localizava defronte à praça. Mesmo com as intervenções, seu uso como local 

para grandes manifestações, de vivência e práticas cotidianas da cidade resistiu ao 

tempo. O tombamento, concretizado em 1996, determina a preservação do espaço vazio 

da praça, devido ao seu valor cultural, social e histórico inestimável. O parágrafo Único, 

do artigo primeiro, estabelece que as marquises existentes atualmente no local poderiam 

ser demolidas, uma vez que não são tombadas.  

Em ambos os casos, os tombamentos incidiram sobre a imodificabilidade do seu 

uso, independentemente da feição físico-arquitetônica que esses bens pudessem assumir 

no futuro. No mesmo sentido, o processo de estudo de tombamento da Torre do Castelo 
16

é um exemplo que revela claramente uma decisão de salvaguarda que não levou em 

conta as qualidades intrínsecas do edifício, nem sua imponência arquitetônica, mas sim 

sua significação simbólica, seu caráter de testemunho do processo de urbanização, de 

                                                           
14

  Processo em 4 volumes disponível em http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/ 

bens-tombados/verBem.php?id=68. Acesso em 11/03/2015. 

15
 Processo em 4 volumes disponível em  http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio 

/bens-tombados/verBem.php?id=55. Acesso 10/03/2014.  

16 Processo em 4 volumens disponível em  http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultu ra/patrimonio/bens-

tombados/verBem.php?id=73. Acesso em 12/05/2013. 
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evolução da morfologia urbana, sua característica de documento do expressivo peso que 

o urbanismo assumiu no processo de modernização. É significativo, portanto, sobre a 

transição entre a salvaguarda de bens cuja preservação estava calcada na 

excepcionalidade ou, pelo menos, na exemplaridade arquitetônica e a preservação de 

bens culturais cujo substrato reside no seu caráter de suporte material de processos 

sociais variados, representativos de mudanças produtivas, tecnológicas, urbanísticas, ou 

simplesmente afetivas. (RODRIGUES, 2012) 

A questão do Patrimônio industrial em Campinas teve bastante relevância e pode 

contribuir para compreender a mudança do atributo de valor dado a determinados 

exemplares do patrimônio. O primeiro processo tombado referente a esses bens foi o da 

Lidgerwood Manufacturing Ltda. (Processo Nº. 003/1989), 
17

 um edifício de 1884, que 

serviu de instalação para a fábrica de fundição de ferro, bronze e depósito de oficinas 

para construções mecânicas. A construção apresenta-se em estilo neogótico vitoriano, 

com tijolos aparentes, usando ferro fundido nas esquadrias das janelas, nas bandeiras 

das portas, janelas do corpo principal e nas grades do porão. Depois de vendida para a 

Cia. Paulista de Estradas de Ferro em 1928, com o passar do tempo o prédio acabou 

servindo de depósito, caindo em desuso.  Depois de tombado, o edifício foi restaurado 

pelo CONDEPACC em 1990, passando a sediar o Museu da Cidade.  

Nesse tombamento, o bem protegido passou a ser tratado de uma perspectiva 

mais abrangente em virtude de suas características de complexo produtivo. Com o 

tombamento, o colegiado de Campinas sinalizou para o reconhecimento formal da 

legitimidade dos testemunhos materiais do “mundo fabril” como passíveis de 

patrimonialização.  Essas práticas de exposição, de visitação in situ e outras formas de 

ação e apropriação museológicas passaram a ter como objeto de tratamento os espaços 

de mineração, as olarias, os fornos, as pontes, os trechos de linhas férreas e as vilas 

operárias. Com o pioneirismo da Inglaterra, a patrimonialização de bens ligados à 

história dos trabalhadores apresentou-se como uma tendência mundial. Nesse 

movimento também se tornaram objeto dos estudos as expressões do mundo intangível, 

a questão humana nas facetas do cotidiano da industrialização, focalizando as condições 

de trabalho e da vida das famílias de operários e demais pessoas envolvidas nos 

processos. (LIMA, 2012: 43) 

Em 2008 teve inicio o projeto “Inventário das Vilas Operárias de Campinas 

(1930-1960).” O projeto foi financiado pela FAPESP em parceria entre a Secretaria 

Municipal de Cultura, a CSPC e a Universidade de Campinas. Como alertou Cristina 

Meneguello, ações como essa consideraram a dimensão da preservação da memória do 

trabalho e dos trabalhadores, incluso o conhecimento de técnicas e rotinas de produção, 

de organização e de sociabilidade, dentro e fora do espaço de produção. Essa referência 

considerada entre os espaços de trabalho e as memórias dos trabalhadores incide 

                                                           
17  Processo em 4 volumes disponível em  http://campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-

tombados/verBem.php?id=20, Acesso 24/03/2014. 
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também na dimensão imaterial da experiência industrial e em tudo aquilo que está em 

veloz processo de desaparecimento. (MENEGUELLO, 2011: 1819)  

 A grande novidade, no caso do inventário das vilas operárias, foi precisamente 

marcar como passível de patrimonialização bens culturais que dificilmente seriam 

legitimados por sua arquitetura singela, mas que ganham sentido por seu valor afetivo 

ou por seu caráter de documento do processo de urbanização por qual passou a cidade. 

(RODRIGUES, 2012:116) Esses locais assumem relevância por sua capacidade de 

testemunhar o modo de vida das diferentes comunidades e, nesse sentido, além de 

democratizar a gestão do patrimônio cultural, alargam o alcance dos mecanismos 

tradicionais de salvaguarda.   

A partir das práticas patrimoniais desenvolvidas ao longo de sua trajetória, das 

questões levantadas em cada um dos processos de tombamento e em consonância com a 

afirmação das políticas públicas referentes ao patrimônio imaterial no âmbito nacional, 

o CONDEPACC, em reunião extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2013, 

assumiu o compromisso de colocar este tema no topo das suas prioridades. 

(CAMPINAS. Ata nº 414, de 28 de fevereiro de 2013.) No mês de maio desse mesmo 

ano, esteve na cidade a Superintendente do IPHAN, Anna Beatriz Ayrosa, para uma 

discussão sobre a cultura imaterial e, mais especificamente sobre o Jongo, 

posteriormente considerado patrimônio nacional. Nessa reunião, realizada com a 

presença do Prefeito Jonas Donizette, sinalizou-se a disposição do município de que seu 

Patrimônio Imaterial fosse resguardado não por um Decreto, mas por uma Lei. 

Consolidava-se uma mentalidade de construir de uma legislação municipal que 

garantisse o compromisso do poder público em documentar, produzir conhecimento e 

apoiar a dinâmica de diferentes práticas socioculturais, trazendo ao município ares de 

vanguarda. (CAMPINAS, Ata Nº 419, de 9 de maio de 2013) 

Nesse momento ocorreu a segunda edição do Seminário de Patrimônio Cultural 

Imaterial, realizado na sede do Ponto de Cultura e Memória Ibaô, na Vila Padre Manoel 

da Nóbrega, entre os dias 14 e 19 de Maio de 2013. Sua importância maior estava no 

fato de que as políticas de salvaguarda foram um ponto central do Seminário, em 

diálogo com o que vinha ocorrendo em diversas partes do Brasil junto a órgãos de 

preservação e universidades. A participação efetiva da Secretaria de Cultura e de 

membros do Conselho nesses debates indica que o município reconhecia sua função de 

fomentar e apoiar ações da sociedade civil.  (CAMPINAS. Ata Nº 421, de 06 de junho de 

2013) 

A partir de então, o CONDEPACC buscou estabelecer critérios para Registro e 

Salvaguarda de Bens Imateriais.  Embora previsto na Lei nº. 5.887/1987, a realização de 

um inventário dos bens culturais do município só ocorreu, de fato, a partir de 2005 e a 

justificativa da CSPC para a realização do inventário se confunde com a necessidade de 

regulamentação das áreas envoltórias para não travar o Centro Histórico e a necessidade 

de definição, pelo tombamento ou não, dos inúmeros imóveis indicados para 

preservação. (BERTINATO, 2012: 230) Recentemente, foi tratada a proposição de se 
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fazer um Inventário de Referências Culturais com a metodologia do IPHAN e caminhar 

para assinatura de um termo de cooperação técnica entre a prefeitura e o órgão. Segundo 

os legisladores, com essas ações, ratifica-se o valor desses bens que, por ora, estariam 

excluídos das medidas de salvaguarda do CONDEPACC, atribuindo ao poder público a 

tarefa de também zelar por eles.   

A partir da Legislação Estadual e da Legislação Federal, a Lei Ordinária 14.701, 

de 11 de outubro de 2013, foi aprovada pela Câmara Municipal. Em seu Art.1º, o 

documento: “Institui o Registro dos Bens Imateriais do Município de Campinas, em 

consonância com o Decreto Nacional 3.551/00, artigo 2º e o Decreto Estadual 

57.439/11.”  Essa inflexão significou, essencialmente, uma mudança de foco do objeto 

em si, para os sistemas de relações que o constituem como tal. Portanto, além do 

patrimônio material, arquitetônico, a lei passou a incluir como peças fundamentais os 

atores e os grupos que se relacionam com o bem. O Estado, ao identificar uma atividade 

como sendo de interesse diferenciado, deve contribuir para que ela tenha vida longa, 

para que as condições de sua realização sejam garantidas, permitindo inclusive 

transformações com o passar do tempo. Em relação à salvaguarda do patrimônio 

imaterial, utiliza-se aqui o termo “salvaguarda” e não tombamento, pois: “O patrimônio 

intangível deve ser nutrido, não preservado.” (LABATE; GOLDSTEIN, 2009) 

Neste momento específico do campo do patrimônio cultural, onde a preocupação 

com os valores imateriais das praticas e das relações, passaram a ganhar espaço 

privilegiado dentro do CONDEPACC, ocorreu o tombamento da Casa do Sol. Instituído 

em 2011, a análise do processo revela esse embate nas discussões do conselho. No 

desenrolar das etapas necessárias à consolidação do tombamento, as atas revelam um 

questionamento quanto à relevância da materialidade ali colocada. Não no sentido de 

negar que o local fosse um patrimônio, mas na tentativa de sugerir que o tombamento 

talvez não fosse a alternativa mais eficaz para preservar um bem com as características 

intangíveis que permeavam o espaço da Casa do Sol. 

A concepção antropológica de cultura faz com que o CONDEPACC atribua uma 

considerável ênfase às relações sociais e simbólicas e que valorize não só os saberes, 

crenças e costumes de um povo, mas também os lugares nos quais a prática cotidiana da 

convivência se manifesta e cria laços de pertencimento.  Essa concepção justifica a Casa 

do Sol como patrimônio imaterial pelo órgão, mas não é suficiente para desqualificar o 

papel da materialidade, na compreensão da trajetória da residência e nas estratégias para 

sua transformação em lugar de memória e, mais tarde, em patrimônio cultural 

oficialmente reconhecido.  
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3.3 O Processo de Tombamento 002/11- Casa do Sol  

O Processo de tombamento da Casa do Sol 
18

 tem início no dia vinte de abril de 

2010, através do protocolo de número 2010.10.14373, feito junto à Coordenadoria 

Setorial do Patrimônio Cultural (CSPC). A reunião do Conselho que define pelo 

tombamento foi realizada no dia 27 de outubro de 2011 e a publicação no Diário Oficial 

do Município de Campinas da resolução Nº. 119 é feita alguns meses depois, no dia 11 

de abril de 2011. O documento é composto por 197 folhas em um volume e reúne um 

texto biográfico referente à vida e obra de Hilda Hilst, dois conjuntos de fotos referentes 

ao bem e cartas de apoio ao tombamento. Fazem parte do processo, ainda, as três atas 

relativas às reuniões ordinárias do CONDEPACC, que revelam as discussões e 

problemáticas acerca do bem e a documentação legal referente à transformação da casa 

em patrimônio cultural, a saber: protocolos, pareceres, ofícios, resoluções e uma planta 

da zona urbana na qual o bem está inserido.    

A solicitação foi feita pela Academia Paulista de Letras, através de documento 

assinado pelo então Presidente e Imortal, o desembargador José Renato Nalini. O 

documento fundamenta-se na Lei Municipal de Campinas, Nº. 5.885, de 17 de 

dezembro de 1987 e no Decreto Municipal nº. 15.471, de 16 de maio de 2006, para 

solicitar o tombamento do imóvel denominado “Casa do Sol” em função da preservação 

da memória de Hilda Hilst, através da conservação da casa onde viveu desde a década 

de sessenta. O documento se constitui em uma breve descrição do bem a ser preservado, 

seguido por um texto sobre Hilda Hilst e a relação que estabeleceu com a residência.  

Segundo a descrição feita pela Academia Paulista de Letras o imóvel, em bom 

estado de conservação, localizado na Rua João Caetano Monteiro, s/n, Quadra B, Bairro 

Xangrilá, é composto pela edificação principal e respectivo terreno, arborizado, com 

área aproximada de doze mil metros quadrados, englobada em área maior objetivada na 

matrícula nº. 45.910, do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas. 

Os limites da propriedade estariam claramente delimitados por muros e cercas, 

permitindo o desmembramento com o restante das terras, para a realização de um 

empreendimento imobiliário. É ressaltado o fato de que o pedido de tombamento 

restringe-se ao espaço murado, não devendo ser considerado, portanto, o raio de 300 

metros mencionado no artigo 21 da Lei n° 5.885/87. Em justificativa preliminar sobre o 

valor do bem, a Academia baseia-se na relação entre a residência do escritor e a 

influência desse espaço na atmosfera que percorre a dimensão de sua inventividade 
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 Processo em 1 volume disponível em http://campinas.sp.gov.br/governo/cultura/patrimonio/bens-

tombados/verBem.php?id=268. Acesso em 03/03/2013. 
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literária. O documento cita a própria Hilda Hilst ao referenciar trecho de um dos seus 

poemas “Canção III”, obra que depois foi musicada por Maria Bethânia: 

 

 

      “A minha casa é guardiã do meu corpo 

      E protetora de todas as minhas ardências. 

      E transmuta em palavra  

      Paixão e veemência.” 

                                                           (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012:3) 

  O documento cita como fonte a obra “A Poética do Espaço” do filósofo Gastón 

Bachelard. Conforme vimos anteriormente, trata-se de um estudo fenomenológico dos 

valores da intimidade do espaço interior, em uma dialética do interno e do externo. O 

autor vê na casa um lugar privilegiado por reunir, simultaneamente, uma unidade e uma 

complexidade, possibilitando a integração dos seus valores particulares em um valor 

fundamental. Para a Academia: 

A casa é utilizada como uma metáfora do sentido de subjetivação, pois é 

nelas que construímos nossos maiores abismos, que diluímos medos, 

inseguranças, que fertilizamos devaneios, inventamos valores, reconstruímos 

virtudes. Dentro da casa podemos ser tudo, a casa é o único lugar de 

intimidade real para o sujeito social. E esta possibilidade de extravasar 

sentimentos mais ousados, de permitir-se envolver-se com emoções 

periféricas, de reinventar o absurdo, de deixar agir o incompreendido, o 

inenarrável, todo esse mecanismo que permite estar-no-mundo de maneira 

autenticamente violenta, esse violento que nos exige o impulso para a vida, é 

o motor que move o espírito da arte. Só é possível criar quando somos 

instigados para isso, e a casa é o baluarte para todos os mundos possíveis, 

para a imaginação, para a chama da criatividade: O princípio da poesia, e da 

imaginação poética, está na casa. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 

2012:4) 

O documento produzido pela Academia Paulista de Letras, tem como objetivo 

apresentar a escritora e sua importância para a cena literária brasileira, além de 

estabelecer as dimensões singulares que construiu a partir da residência. A importância 

de Hilda para o campo literário é ratificada e dimensionada pela relação de todas as 

obras publicadas, as traduções e os prêmios literários conquistados até então. A 

justificativa ressalta o valor histórico que as casas de escritores e poetas possuem, por 

permitir a compreensão da história de uma época e o refluxo para um período da 

história da literatura que pode ser estimulado através do contato com o ambiente e os 

objetos que serviram de palco para as suas manifestações.  
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Os dados biográficos ressaltados pelo texto incluem a data de nascimento e 

morte, o ingresso junto com Lygia Fagundes Telles na Faculdade de Direito do Largo 

São Francisco, a vida efervescente que levava na Capital Paulista, os primeiros livros de 

poemas e a leitura do livro “Carta a el Greco”, do escritor Grego Niko Kazantzakis, 

como fator determinante para a sua mudança para Campinas e a construção da Casa do 

Sol.   

A utilização e a função da residência naquele momento era a preservação da 

memória de Hilda Hilst e o local de criação literária, atuando como centro difusor de 

produções culturais, hospedagem de estudantes bolsistas, centro de apoio ao 

desenvolvimento do teatro amador e destinado à guarda do acervo pessoal de Hilda 

Hilst. A importância do tombamento reside no fato de que manter essas construções é 

lutar contra a destruição de uma memória coletiva, de um passado inteligível para 

cultura de um povo.  A preocupação em ressaltar a qualidade literária da autora é 

observada em todo o texto e a casa aparece como elemento fundamental para a 

potencialização da obra: 

A poeta, escritora e dramaturga Hilda Hilst deixou para a história da 

literatura brasileira um estímulo ousado e genial: uma obra produzida numa 

única Casa e uma Casa construída para receber uma única obra. E, portanto, 

se tem dois organismos, Obra e Casa, numa relação sinergética, cujo encontro 

teve como resultado a promoção de uma nova percepção poética e literária 

muito próxima a herança narrativa de James Joyce, Samuel Becket e 

Guimarães Rosa, três grandes gênios da literatura mundial. (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012: 5) 

 

A materialidade da residência é detalhada no texto para representar a difícil 

missão à qual se impôs Hilda Hilst ao abandonar a vida invejável que desfrutava em São 

Paulo para iniciar uma vida monástica e reflexiva: 

Constrói sua casa em um lugar ermo, sem nenhum sinal de civilização. 

Idealiza um espaço semelhante a arquitetura convencional dos mosteiros 

mais despojados, conservando o claustro com pátio de pedras e a fonte no 

centro, dez arcos iluminam amplamente quatro corredores, as paredes caiadas 

conferem ao ambiente a beleza singela das construções nas aldeias 

alentejanas e a rusticidade do estilo colonial mineiro. As enormes janelas 

com abas de madeira, as portas também enormes com suas bandeiras de 

vidro, projetam para a área interna do ambiente a iluminação intimista, 

desenhada pela paisagem do jardim que margeia toda a construção. 

(CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 6)  

A descrição material do ambiente traz diversas referências literárias 

mencionando as fotografias de Lygia Fagundes Telles, Lupe Cotrim, Caio Fernando 

Abreu e o pôster de Frederico Garcia Lorca ao lado da poesia que Hilda escreveu em 

sua homenagem. Reitera que a casa conservaria os móveis da forma como os tinha 

deixado Hilda, com exceção do quarto da autora, que foi transformado em biblioteca 
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após sua morte e abriga parte de sua biblioteca, alguns de seus objetos pessoais, como 

sua máquina de escrever e estatuetas de prêmios literários que recebeu: 

Analisando o acervo de seus livros. Através de anotações, linhas sublinhadas, 

é possível mapear as influências de Hilda. Além disso, há livros com 

dedicatórias de amigos e edições raras, tais como versões de Rilke, Otto 

Rank, Simone de Beauvoir, Friendrich Dürrenmatt, J.K. Huysmans, T.S 

Eliot, Aragon, Paul Verlaine, entre muitas outras edições estrangeiras, 

singulares pelo pequeno numero de exemplares impressos ou por ser uma 

edição especial lançada pelas edições De Cluny, Pierre Seghers, Gallimard, 

Robert Laffont, entre outras. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 

7) 

 

A casa seria diferenciada pela vivência de que foi palco, principalmente nas 

décadas de 70 e 80, abrigando encontros e reuniões, entre os mais diversos nomes da 

intelectualidade. No processo de tombamento destacam-se alguns nomes desses 

frequentadores:  

O Maestro José Antônio de Almeida Prado, os escritores Lygia Fagundes 

Telles, Caio Fernando Abreu, a poeta Olga Savary, os críticos Léo Gilson 

Ribeiro, Nelly Novaes Coelho, os físicos Mário Schenberg, Cesar Lattes e 

Newton Bernardes, o diretor de teatro Rofran Fernandes, a pintora e 

gravurista Maria Bonomi, o diretor de Cinema Walter Hugo Khouri, o 

cenógrafo italiano Giannni Ratto, o escritor e artista plástico J Toledo, entre 

outros grandes nomes de todas as artes. (p.7) Muitos artistas moraram na casa 

por longos períodos, entre eles o escritor Bruno Tolentino, a artista plástica 

Olga Bilenky (herdeira), o escritor caio Fernando Abreu, que durante o 

tempo que passou na casa escreveu seu primeiro livro, “inventário do 

irremediável” , publicado em 1970, ano em que também obteve o prêmio 

Fernando Chinaglia da UBE (União Brasileiras de escritores). Também na 

Casa do Sol, o escritor José Luís Mora Fuentes (herdeiro) escreveu seus dois 

maiores livros, “O Cordeiro da Casa” e “fábula de um Rumo”, recebeu por 

estes os prêmios “Governador do estado de São Paulo e “Associação Paulista 

dos Críticos de arte- APCA”. Em 1990 o escritor e artista plástico Jurandir 

Valença (atual diretor do instituto) morou na Casa do Sol, onde concluiu seu 

livro” Faca de Vidro”. No tempo em que passou na casa do Sol, o critico 

literário e especialista na obra de Hilda Hilst, o Dr. Edson Costa Duarte, 

completou o mestrado na Universidade de Campinas. (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012: 8) 

Esses elementos, que indicam que a casa foi o berço de diversas produções 

culturais, sustentam a tese de que é necessário preservar o que seria seu destino natural 

como lugar de criação literária. A venda do acervo para a Unicamp evidenciaria a 

crescente importância que autora vinha assumindo, assim como a reedição de sua obra 

pela Editora Globo teria dado novo fôlego no mercado literário.  

Para a Academia Paulista de Letras, foi na Casa do sol que Hilda encontrou o 

ambiente perfeito para a construção de uma das maiores obras da literatura brasileira: 
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“Sua obra, sua casa são elementos interligados, dependentes, que se conectaram por 

uma veia enigmática e impulsionaram a formação de uma percepção que aumentava os 

valores da realidade, estreitando a fronteira entre o real e a poesia.” (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012: 9) O texto coloca a casa como figura recorrente na obra 

hilstiana, seja para se referir a um devaneio poético, seja para referir-se à sua própria 

casa como aparece no verso selecionado do poema “Ode Descontínua e Remota para 

Flauta e Oboé”:  

  

“Três luas Dionísio, não te vejo.  

Três luas percorro a Casa, a minha.  

E entre o pátio e a figueira 

Converso e passeio com meus cães.”  

                        (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 9) 

 

3.3.1 Anexo I do Processo de Tombamento: Fotos. 

Dezesseis imagens fazem um percurso pela residência e por sua área exterior. A 

seleção de imagens inicia o olhar pelo pátio interno, a partir de diferentes perspectivas, 

mas salientando os arcos que circundam o espaço, o chão rústico de paralelepípedos e a 

pequena fonte no centro. Em seguida, uma sequência tenta demonstrar a exuberância e a 

diversidade do jardim externo: a centenária figueira, a variedade de espécies de plantas 

e seu caráter semi-selvagem, sem grandes técnicas paisagísticas aparentes. Algumas 

tomadas demonstram a inserção da edificação no jardim, velando as fachadas e seus 

entornos. Fotos da sala, de 2009 e de 1999, ilustram o interior da residência, além de 

uma foto da cozinha e uma do antigo quarto de Hilda, ambas com os cachorros da casa 

ali representados.  

3.3.2 Anexo II do Processo de Tombamento: Cartas de Apoio 

As cartas de apoio anexadas ao texto da Academia Paulista de Letras nos 

permite identificar outros agentes muito bem posicionados no campo da literatura, que 

agregaram valor e reconhecimento ao tombamento da casa. A primeira delas é de Alcir 

Pécora, datada de 06 de abril de 2010. Como amigo e estudioso de sua obra, reconhece 

a importância central que tem nela a Casa do Sol, que foi desde a sua construção 

projetada para ser a sede de sua produção literária e convívio afetivo e intelectual. Alcir 

demonstra preocupação com a expansão desordenada da cidade de Campinas e seus 

possíveis prejuízos e relembra os esforços da autora em vida para manter o terreno 

amplo que cerca a casa do sol. A destruição da casa do sol significaria para a cidade a 

perda de um patrimônio cultural inestimável e a derrocada dos esforços de José Luís 

Mora Fuentes para manter intacta a casa. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 

2012: 30) 
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A segunda carta de apoio é assinada por Mauro Palermo, diretor da Globo 

Livros, no dia cinco de março de 2010. Com a compra dos direitos autorais pela Editora 

em 2001, havia o interesse em que se tombasse a Casa do Sol, pois isso agregaria valor 

não só ao bem em si, mas à própria obra de Hilda. A existência de uma casa e sua 

cultura material referente à autora valoriza e pode colaborar para um interesse maior em 

sua literatura. Ao mesmo tempo, com os livros mais acessíveis, seus textos podem ser 

lidos por um maior número de pessoas, o que também desperta o interesse pela vida da 

escritora, encontrando na casa uma ambiência impactante. Na carta de apoio, destacam-

se os prêmios literários recebidos, a amplitude internacional de Hilda e a sua relação 

com intelectuais e artistas de âmbito nacional. A Editora se diz ciente que disponibiliza 

em seu catálogo um patrimônio que é da cultura brasileira - a obra. Destaca a atuação de 

Alcir Pécora como o organizador da coleção e finalizam com a seguinte frase: “A 

publicação de toda a obra da autora, será responsável por perpetuar a memória da 

escritora que viveu tão intensamente como foi sua obra.” (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012: 31-32) 

A terceira e última carta é da escritora membro das Academias Paulista e 

Brasileira de Letras, Lygia Fagundes Telles, datada de cinco de maio de 2010. Nela 

Lygia manifesta seu apoio ao pedido de tombamento, sob os argumentos de que além de 

amiga, Hilda foi poeta, escritora e dramaturga reconhecida pela crítica como uma das 

principais vozes do século XX. Ressalta que grande e valorosa parte da obra hilstiana 

foi escrita na Casa do Sol, um lugar de inspiração e reunião de amigos. Lembra que o 

acervo e a mobília original compõem o espaço que Hilda fez questão, em vida, de tornar 

um local de difusão e de produções e projetos culturais. Lygia também fala em destino 

natural da residência. 

Em relação à atuação dos agentes dentro do campo literário, percebemos que o 

pedido de tombamento, respaldado por duas importantes instâncias legitimadoras - a 

Academia Paulista de Letras, como já dissemos, e a tradicional Editora Globo, de 

alcance nacional e boa distribuição - já consolida a autora como um grande nome da 

literatura nacional no momento em que se faz o pedido do tombamento. O fato de parte 

de seu acervo estar abrigado em uma instituição como o CEDAE também ratifica esse 

valor. O passo inicial para a abertura do processo tem como base a importância da 

autora e a constatação de que a Casa do Sol já atuava como um centro difusor de 

práticas culturais, que se preocupava em manter vivo o espírito de Hilda, o que a 

consolidava como um lugar de memória antes mesmo do tombamento. Ela já estava 

consolidada no imaginário dos leitores e amigos de Hilda Hilst e foi capaz de gerar 

ações e reações afetivas, capazes de submetê-la às políticas oficiais de preservação.  

 

3.3.3 Solicitação da Abertura do Estudo de Tombamento  

O documento apresentado pela Academia Paulista de Letras servirá de base e 

fundamento para o restante do processo. A solicitação da abertura do estudo de 



123 
 

tombamento foi protocolada junto a CSPC e, três dias depois, em 13 de maio de 2010, 

foi aprovado em reunião do Conselho o seu encaminhamento à CSPC para sequencia do 

processo. O assunto foi tratado na reunião de número 384 do CONDEPACC, realizada 

no dia treze de maio de 2010. Dentre outras demandas, os conselheiros debateram e 

aprovaram a solicitação para a Abertura de Processo de Estudo de Tombamento da Casa 

do Sol. 

 Com a primeira aprovação pelo Conselho encaminharam-se os autos à 

manifestação dos órgãos municipais competentes. Em dezessete de agosto de 2010, a 

coordenadoria do CSPC envia ofício aos seguintes responsáveis: Antônio Caria Neto, 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos; Alair Roberto Godoy, Secretário Municipal 

de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Hélio Carlos Jarreta, Secretário 

Municipal de Urbanismo. A procuradora municipal Valéria Murad Birolli, da 

Coordenadoria de Posturas Municipais, vinculada à Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

manifestou a resposta ao ofício (15/2010) do órgão através de ofício datado de 27 de 

setembro de 2010, onde esclarecia a posição em relação à abertura do pedido de 

tombamento: 

Do ponto de vista jurídico, que nos cumpre abordar, nada temos a opor 

quanto à continuidade dos estudos de tombamento, observando que caberá à 

CSPC trazer aos autos a documentação necessária a tais estudos, 

preconizados pelo citado decreto municipal e, em seguida, ao CONDEPACC, 

após relatório de conselheiro especialmente designado, apreciar tanto a 

questão do tombamento quanto da área envoltória. (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012: 83) 

As considerações feitas pelo Departamento de Planejamento (DEPLAN) da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SEPLAN) referentes às 

questões relativas à ocupação do solo são protocoladas apenas no ano seguinte, no dia 

quinze de fevereiro de 2011. Assinado pela arquiteta Paula A. L. Angeli e ratificado 

pela arquiteta e urbanista Elionete de Castro Garzoni (ofício16/2010) a secretaria não se 

opôs ao tombamento desde que não houvesse exigências relativas ao entorno e ao 

imóvel propriamente dito: 

(...) De acordo com a Lei de uso e ocupação do solo - Lei Municipal n° 

6.031/88 a área está inserida em zona 03(três) que, pela Lei de uso e 

ocupação do solo (n° 6.031/88 e alterações) é entendida como ‘ zona 

estritamente residencial, destinada aos usos habitacionais unifamiliares e 

multifamiliares; o comércio, os serviços e as instituições de âmbito local 

serão permitidos com restrições quanto à localização. (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012: 125) 

As arquitetas consideram que, caso na resolução de tombamento seja solicitado 

alguma restrição referente ao uso e ocupação do solo, seria conveniente consulta à 

coordenadoria novamente para outro parecer. Anexam ao ofício cópia da planta de 

zoneamento em escala 1:10.000 e encaminham ao diretor do DEPLAN, Edson Dias 

Gonçalves que, por sua vez encaminha para o secretário Alair Roberto Godoy, que 
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também ratificou a posição. Após o parecer favorável dessas instâncias, em uma 

segunda sessão ordinária, realizada dia trinta e um de março de 2011, o Conselho 

aprovou por unanimidade a abertura do processo de tombamento, mas dessa vez alguns 

pontos foram questionados pelos conselheiros, conforme podemos ler através da ata de 

número 396, dimensionando as questões que surgem em um primeiro momento. 

A apresentação do bem aos conselheiros pela Presidente Renata Sunega é feita 

da seguinte forma: “uma casa que tem um pátio central com arcos. Foi construída pela 

escritora para sua própria moradia e também local de passagem de muitos escritores.” 

(CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 143) Daisy Serra Ribeiro completa que 

é de interesse dos herdeiros o tombamento do bem e o Conselheiro Sérgio Capone 

(Academia Paulista de letras) se coloca à disposição para ser o relator do estudo. O 

conselheiro Welton Nahas Cury (arquiteto, titular da HABICAMP) abre a discussão 

dizendo que o bem em si não é patrimônio histórico, a vida da escritora sim. Para ele 

cabe uma análise literária, mas não tem valor arquitetônico. Ele afirma não ter 

conhecimento sobre o assunto e acredita que o interesse da família é emocional. 

A presidente Renata Sunega com formações nas áreas de Arquiteta, Urbanismo e 

Historia da Arte, enfatiza que o pedido feito pela Academia Paulista de Letras, está 

embasada na memória de Hilda Hilst e que essa, sim, seria muito importante. Rosana 

Bernardo, (Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano-

SEPLAN), chama atenção para localização da casa que, sendo em bairro residencial, 

não permitiria utilização pública. A presidente reitera que pessoalmente conhece o local 

que, por ser em uma chácara particular, não cabe ao Conselho determinar o seu uso.  

A conselheira e coordenadora do CSPC, Daisy Serra Ribeiro, especifica que 

para qualquer questionamento é necessário primeiramente o estudo do local para que o 

conselho defina pelo tombamento ou não. Ela mesma diz não estar segura de sua 

posição, sendo o levantamento do bem fundamental para que pessoalmente se 

posicione. Na ocasião, o CONDEPACC aprovou por unanimidade a abertura de 

processo de estudo de tombamento, a ser realizado pela coordenadoria setorial do 

patrimônio cultural. Nas primeiras falas dos conselheiros, podemos notar que o valor 

arquitetônico é o primeiro a ser questionado, em seguida vem a questão da localização e 

do uso público/particular do bem. Esse será um dos pontos mais discutidos na terceira e 

última reunião, conforme veremos mais adiante. No dia 06 de abril de 2011, foi 

publicado no diário oficial municipal o edital de notificação de abertura de estudo de 

tombamento da Casa do Sol. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 150) 

3.3.4 Estudo de Tombamento Nº. 002/2011 “Casa do Sol”.    

Os técnicos do SCPC, Fabíola Rodrigues e Henrique Anunziata, responsáveis 

pelo estudo, apresentaram inicialmente que a justificativa do tombamento se 

fundamenta na importância que a Casa do Sol assumiu como espaço de criação literária 

e, também, como significante potente na polissêmica poética de Hilda Hilst. Foram 

relacionadas as atividades de difusão cultural realizadas pelo Instituto Hilda Hilst, com 
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destaque para “(...) o programa de hospedagem de estudantes bolsistas que desenvolvem 

projetos culturais, a exemplo de ensaios, livros e teses. ‘A casa do Sol’ apoia, ainda, o 

desenvolvimento de grupos amadores de teatros e guarda o acervo pessoal de Hilda 

Hilst.” (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 154) O fato de Hilda ter escrito 

grande parte de sua obra na casa é amplamente ressaltada, assim como a existência da 

casa enquanto lugar de encontro entre diferentes nomes da intelectualidade brasileira.  

Ainda na apresentação feita pelos técnicos, são expostas nove fotos do local, da 

edificação e da área externa do terreno. As imagens produzidas pelos funcionários do 

CSPC em 2011 fazem o percurso do visitante ao entrar no espaço, iniciando pelo grande 

e estilizado portão e seguindo pelo largo caminho entre as folhas que levam à porta da 

residência. Diferentemente do primeiro do grupo de imagens, essas possuem uma 

intenção mais deliberada em evidenciar as características arquitetônicas da residência e 

de que forma ocupa seu espaço no terreno. Duas imagens apresentam o interior da 

residência.  

Nas considerações sobre o pedido de tombamento, o órgão cita trecho da carta 

de apoio de Lygia Fagundes Telles para justificar o pedido: “Como forma de 

preservação da própria memória de Hilda, de sua obra, bem como forma de se tornar 

esse bem relevante espaço de difusão de produções e projetos culturais.” 

(CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 166) Na visão do CSPC está dada a 

“irrefutável” importância cultural da obra literária de HH, mas segundo o texto: “O 

mérito do pedido de tombamento constante do processo em tela, merece uma reflexão 

acurada em virtude da complexidade da preservação aqui requerida vis-à-vis às 

limitações intrínsecas ao instrumento jurídico do tombamento.” (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012: 166) 

O estudo considera que a justificativa para a preservação se assenta na 

relevância que este bem assumiu como espaço de criação literária, como lócus da 

memória de Hilda Hilst ou, ainda, como espaço para a difusão e produção de projetos 

culturais. No interior desse quadro de referência, constata-se que a justificativa para a 

preservação não reside em sua significação material, mas sim enquanto lugar do 

“espírito” de Hilda Hilst. Para o CSPC, não se trata de uma situação na qual:  

(...) o bem físico, material, funciona como suporte da memória ou de práticas 

e identidades, pois no caso em apreciação o que deve ser preservado é o 

espaço de criação artística, o qual independe de qualquer suporte material 

específico. Isto significa, resta claro, que a edificação residencial e o jardim 

inscritos na área do imóvel alcunhado de “Casa do Sol” podem ser 

substituídos por outra configuração espacial e arquitetônica sem que isso 

implique prejuízo ao espaço de criação literária que se quer preservar. 

(CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 168)  

Em decorrência dessa análise, o órgão se questiona: Trata-se de uma situação na 

qual a preservação possa se fazer eficientemente por meio do instrumento jurídico do 

tombamento? Para encontrar uma resposta o estudo cita a definição de tombamento de 
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Diogo de Figueiredo Moreira, na qual “consiste na intervenção ordinatória e concreta do 

Estado na propriedade privada, limitativa do exercício de direitos de utilização e de 

disposição, gratuita, permanente e indelegável, destinada à preservação, sob regime 

especial, dos bens de valor cultural, histórico, arqueológico, artístico, turístico e 

paisagístico. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 169) Portanto, para a 

inscrição de um bem de valor cultural no livro do tombo, importa a existência de uma 

materialidade inequívoca (visto que insubstituível), sem a qual o tombamento não pode 

subsistir:  

 

(...) no caso do bem em tela, o que interessa da perspectiva dos fundamentos 

para preservação, não é sua imodificabilidade, mas sim a permanência de um 

lócus de referência no qual se guarde a memória de Hilda Hilst e no interior 

do qual se garanta a outros sujeitos a fruição dos elementos que inspiraram 

sua criação literária. Nesse sentido, a proteção mais eficaz que se pode adotar 

para garantir a duração dessa memória é a sua encampação por uma 

intervenção museológica, na qual a questão da imutabilidade (definidora do 

tombamento), não tem caráter obrigatório, priorizando a adequação do 

espaço para as atividades de produção e difusão cultural que se apresentam 

como as reais portadoras da memória e do espírito de “criação” de Hilda 

Hilst. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 170) 

Mesmo sob essa concepção, o CSPC lembra que em outras situações onde não 

havia elementos que garantissem a proteção de bens culturais cujos valores estavam 

assentados em sua dimensão imaterial, o mesmo CONDEPACC optou por lançar mão 

do instrumento do tombamento para legitimar a proteção cultural desses bens. O 

documento cita dois exemplos característicos, o processo do Teatro Municipal José de 

Castro Mendes e o processo relativo à Praça Visconde de Indaiatuba. Em ambos os 

casos, os tombamentos incidiram sobre a imodificabilidade do uso, independentemente 

da feição físico-arquitetônica que esses bens pudessem assumir no futuro. A limitação 

ao direito de uso expressa uma limitação real ao direito de propriedade, configurando-se 

como restrição compatível com as possibilidades jurídicas do tombamento. No entanto, 

os técnicos constatam que: 

A imodificabilidade do uso é mais frágil que a imutabilidade estética ou 

físico-arquitetônica de um bem, uma vez que a materialidade do bem 

preservado é o que permite, no mais das vezes, seu reconhecimento na 

paisagem e sua apropriação e fruição coletiva. Se a imodificabilidade 

material de um bem pode ser claramente definida por meio de restrições 

edílicas, o mesmo não se pode dizer da imodificabilidade de uso, pois 

questão muito mais complexa é definir até que ponto o uso tombado foi ou 

não incorporado nos usos posteriores dados a um bem sobre o qual pesa uma 

restrição dessa natureza. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 

172) 

Diante dessa exposição inicial, são propostas duas formas de proteção para que o 

Conselho decida pela mais efetiva. A primeira seria o arquivamento do processo, em 

virtude da inadequação do instituto jurídico do tombamento para garantir a proteção a 
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um bem cuja significação cultural reside em sua dimensão imaterial (espaço de criação 

literária). A segunda proposta seria a de Tombamento de uso do imóvel de 7.300 m², 

com a preservação da área verde projetada existente, correspondente a uma área de 

3.266 m². Nesse caso, incidiria sobre o bem a restrição de uso do imóvel como espaço 

de criação literária, artística e manutenção do jardim. 

 

 

(50) Proposta da Coordenadoria Setorial do patrimônio Cultural (CSPC), indicando a área a ser protegida pelo 

tombamento.   Fonte: CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 175.   

 

3.3.5 ATA 400 

Na terceira e última reunião do conselho, que definiu o tombamento da Casa do 

Sol, a ata 400 revela que essa foi, sem dúvida, a mais demorada e polêmica das sessões, 

na qual os técnicos do CSPC apresentaram aos conselheiros o estudo realizado pelos 

técnicos do órgão. Aberta a discussão, a primeira questão é do conselheiro Roberto 

Simionatto (Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Campinas) que indaga sobre 

quem seria o responsável por gerir o bem após o tombamento. Pergunta ainda se o uso 

institucional é compatível com o zoneamento residencial no qual o imóvel está inserido. 
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Dayse (CSPC) diz que a família, através do Instituto Hilda Hilst, será a Fundação 

encarregada da preservação. Quanto ao uso de bem público no espaço residencial, as 

técnicas explicam que o uso é compatível e, no caso, é o próprio proprietário que assim 

deseja. 

O conselheiro João Manuel Verde dos Santos (Associação Regional de 

Escritórios de Arquitetura) pondera que enquanto bem cultural não é possível discutir, 

mas ressalta que, em termos arquitetônicos, não vê nada de específico na construção. 

Lembra também que, a qualquer momento, podem querer fazer mais dormitórios, já que 

é um local para acomodar artistas, que ali passam temporadas. O Presidente do 

Conselho, Bruno Ribeiro dos Santos (jornalista) enfatiza a questão da atmosfera da 

casa, lembrando que o jardim foi projetado pela autora. Daisy lembra que a análise 

incide apenas sobre a criação literária, admitindo sua irrelevância arquitetônica. A 

conselheira Rosana Bernardo (Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano) pede para fazer uma pergunta para reflexão: “Este imóvel 

está dentro de uma área de loteamento regular? A partir do tombamento como fazer já 

que a Fundação envolve grande visitação? Precisamos pensar coletivamente, pois pode 

trazer problemas para a residência, já que se trata de um condomínio fechado.” 

(CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 185) 

Daisy reforça que a Fundação já existe e está implantada. O conselheiro Sérgio 

Capone (Academia Campineira de Letras) traz para a discussão elementos valoradores 

do ponto de vista da literatura. Fala que vai ser mais polêmico em seu raciocínio:  

Estamos tratando de uma escritora, um dos maiores nomes na metade do 

século XX. Não temos isso às dúzias. Achar um escritor é muito difícil. 

Temos nesta cidade a casa de uma pessoa importante. Sua história ainda está 

sendo escrita e talvez só daqui a cem anos seja totalmente reconhecida. Nós 

estamos raciocinando não de uma pessoa, mas de uma poetisa. Toda 

instituição que promove de alguma forma a cultura tem sua importância. Eles 

pediram o tombamento, mas nós tombarmos quanto ao uso não é possível e o 

uso é institucional. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 185)  

A fala do conselheiro expressa um sentimento que permeia o universo simbólico 

de Hilda Hilst. Não foram poucas as vezes que ela disse isso e amigos e críticos, que seu 

reconhecimento se daria no futuro, que nosso tempo mesmo não seria capaz de entendê-

la. Essa fala parece compor a construção de um gênio da literatura, processo em 

andamento, que só se dará efetivamente no futuro, sendo essa uma qualidade dos 

grandes pensadores,  sempre incompreendido pelo seu tempo. 

Seguindo a ata do processo, o conselheiro Marcelo Juliano (Instituto dos 

Arquitetos do Brasil) coloca que entende a importância de Hilda Hilst, mas reforça a 

pergunta da conselheira Rosana Bernardo sobre a regulamentação de uso, propondo que 

o conselho crie uma terceira proposta de proteção, sob alegação de que estariam caindo 

em uma armadilha, já que o ponto de vista intangível seria um risco para os 
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interessados. O conselheiro Cláudio Orlandi (Secretaria Municipal de Infraestrutura) se 

pergunta se o tangível não pode ser discutido:  

A casa vai sofrer todas as intervenções necessárias. Que se façam os anexos 

naquele espaço, mas que se mantenha a casa principal que nos remete à 

imaterialidade. Pois de fato ela é determinante. Não podemos permitir que a 

casa sofra uma demolição. Precisamos preservar a atmosfera criada por 

Hilda Hilst. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 185 )  

 

Em determinado momento da reunião, após ser questionado pelo conselheiro 

Roberto Simionatto se a reunião não poderia continuar em outro dia, já que estava tarde, 

o vice-presidente do conselho, Herberto Guimarães (Conselheiro emérito do 

CONDEPACC) é enfático e responde que no momento eles estão entrelaçando 

emoções, o que se faz urgente. “É o sentimento muito forte. que temos pela escritora e 

por causa dela, a sua obra é um bem material” (CONDEPACC: TOMBAMENTO 

02/11, 2012: 186) Herberto acha que o local e a obra foram considerados importantes 

pela sua forma de pensar, acha que um espaço cultural particular tem suas ressalvas. 

Como a casa é um espaço em um condomínio, o que impediria a visitação pública, 

recomenda que se faça o registro do bem. 

Aqui fica claro que a complexidade da casa enquanto bem cultural, demonstra a 

formação do próprio processo de políticas publicas em andamento e se adaptando as 

situações que aparecem no cotidiano do órgão. A técnica do SCPC, Fabíola Rodrigues, 

diz que seria necessário criar o registro de produções culturais e se pergunta, no caso de 

uma obra literária, como seria possível operacionalizar a proteção, já que o inventário 

municipal não se aplica à obra literária. 

A coordenadora do CSPC, Daisy, que na reunião de aprovação do estudo 

colocou dúvidas quanto à real necessidade do tombamento, disse que reviu seu 

posicionamento e que a casa pode ser tombada sim. Dá como exemplo a casa de 

Guilherme de Almeida, em São Paulo, que apresenta algumas características 

semelhantes à Casa do Sol. Daisy acredita que se isso não for discutido em 

profundidade, não por uma questão arquitetônica, mas pela sua importância, seria um 

ato falho do conselho. Cita o exemplo da casa de Carlos Gomes, que foi destruída e é 

considerada uma grande perda para o município. Ressalta que a artista foi além de sua 

produção literária, ao deixar uma Fundação. 

 

O presidente Bruno Ribeiro dos Santos coloca que se deve achar uma maneira de 

preservar, diz que a atmosfera que é fundamental, não a casa, mas pelo que ela 

representa simbolicamente. Coloca que algumas personalidades somente depois de 

muito tempo obtêm o reconhecimento e, com certeza, isso ocorrerá com Hilda Hilst e o 

conselho não pode deixar a especulação imobiliária acabar com o local. 

(CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 186) O importante é não demolir, mas 

é possível permitir interferências para ampliações quando necessárias. O conselheiro 
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Marcelo Juliano (Instituto dos Arquitetos do Brasil) propõe que qualquer intervenção na 

casa passe pelo conselho, não colocando nenhuma restrição a priori. A técnica Fabíola 

diz que, talvez, não seja o ideal, mas seja o possível. Por fim, a conselheira Rosana 

Bernardo diz que quanto à questão de uso é factível ocorrer o uso institucional sem 

restrição e, como, Fundação não existe restrição. 

É colocada em votação, uma terceira proposta de proteção, conforme solicitação 

dos conselheiros, a saber: “O tombamento compreendendo a área total do imóvel, com a 

preservação do jardim e da edificação principal, sendo que qualquer intervenção passe 

pelo CONDEPACC.” A proposta foi aprovada por unanimidade. Foi publicado no 

Diário Oficial do Município de Campinas, no dia nove de novembro de 2011, 

autorizando a inscrição do bem no livro dos tombos e sujeitando-o às sanções e 

benefícios previstos na Lei nº. 5885 e na Lei nº. 12445, 21/12/2005, regulamentada pelo 

Decreto 15358, de 28/12/2005. 

 

  

(51) Resolução publicada no Diário Oficial do município de Campinas, em 11 de abril de 2012. Fonte: 

CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 195. (52) Foto aérea da Casa do Sol e da área verde a ser preservada, 

mostra também parte do residencial Xangrilá, 2013. Foto: Google.  

 

3.4 Considerações sobre o Processo de Tombamento.  

O processo de tombamento da Casa do Sol revela alguns elementos que 

contextualizam a transformação da residência particular de Hilda Hilst em Patrimônio 

Cultural. Para que o município de Campinas dê aval para o tombamento de um bem, ele 

depende de pareceres técnicos de secretarias responsáveis pelas questões jurídicas e 

urbanas do município, além de obter aprovação pela maioria em um Conselho composto 
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por diversas entidades. Isso nos leva a constatar a grande complexidade inerente a esses 

processos.  

Silvana Rubino (1992) acredita que há uma triagem histórica anterior ao 

tombamento, que fornece os materiais às atividades de preservação. O tombamento 

seria uma segunda triagem que confere uma chancela que o difere do conjunto em que 

está localizado, recolocando-o em outro conjunto de bens. O tombamento seria o 

momento por excelência do processo de preservação. É um discurso - pois diz algo 

sobre o bem - e é instituinte, pois lhe confere história. Impõe ao bem um caráter de 

prova e cria um corpo de especialistas para estudá-lo. (RUBINO, 1992, p.10) 

 A partir dessa perspectiva, compreende-se que no momento em que há a 

abertura do processo de tombamento, está colocada uma primeira seleção, que 

diferenciou a Casa do Sol, das demais residências do município de Campinas e motivou 

o pedido. O texto escrito pela Academia é a base para o estudo do tombamento e está 

pautado na relação inerente entre o escritor e sua casa. No processo é irrefutável a 

importância cultural da obra de Hilda Hilst para a história da literatura brasileira. Hilda 

é considerada, pela crítica especializada, dona de uma linguagem inovadora e de um 

projeto consistente. Na construção do discurso sobre a literata, irão buscar na sua 

trajetória os traços de sua genialidade: 

 

Conservava desde muito jovem, o espírito ousado e vanguardista, 

antecipando alguns significados do feminismo e realizando muitos deles. 

Hilda mantinha em si todos os valores da genialidade, a coragem, a liberdade, 

ousadia, talento de observação, percepção visionária, compreensão sagrada 

do mundo e do humano, generosidade para suavizar as fronteiras entre si e os 

demais, e um olhar alquímico e espetacular para a existência de todas as 

coisas. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012:5) 

 

 A Casa do Sol resulta de experiências históricas e culturais únicas, nas quais se 

associam de maneira intrínseca vida, obra e profissão. A base que fundamenta o pedido 

de tombamento como um espaço de criação está na frequência artística da qual a casa 

teria sido palco. As relações sociais vivenciadas dentro do ambiente íntimo entre a 

autora e os demais agentes, teriam deixado para a história da literatura brasileira uma 

obra produzida em uma única casa, e uma casa construída para receber a obra. Os dois 

organismos, obra e casa, estão postos em uma relação sinergética que teria sido capaz de 

promover uma nova percepção poética e literária: 

 

(...) foi na Casa do Sol que Hilda encontrou o ambiente perfeito para a 

construção de uma das maiores obras da literatura brasileira. Sua obra, sua 

casa são elementos interligados, dependentes, que se conectaram por uma 

veia enigmática e impulsionaram a formação de uma percepção que 

aumentava os valores da realidade, estreitando a fronteira entre o real e a 

poesia. (CONDEPACC: TOMBAMENTO 02/11, 2012: 9) 
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No processo de tombamento, o CONDEPACC deixa claro que o que verdadeiro 

patrimônio é Hilda Hilst. A concepção teórica da CSPC atribui considerável ênfase às 

relações sociais e simbólicas e valoriza não só os saberes, crenças e costumes de um 

grupo, mas também os lugares onde a prática cotidiana da convivência se manifesta e 

cria laços de pertencimento. Essa concepção justifica a Casa do Sol como patrimônio 

imaterial pelo órgão, mas não nos parece suficiente para desqualificar a dimensão 

material que o bem representa e a maneira como esses elementos agregam valor 

simbólico ao espaço. Para essa análise, a utilização da materialidade foi vital para a 

compreensão da trajetória da residência, das estratégias para sua transformação em lugar 

de memória e, mais tarde, em patrimônio cultural oficialmente reconhecido. 

 No desenrolar das etapas necessárias à consolidação do tombamento, as atas do 

conselho revelam um questionamento quanto à relevância da materialidade ali colocada, 

não no sentido de negar que o local fosse um patrimônio, mas na tentativa de sugerir 

que o tombamento, talvez, não fosse a alternativa mais eficaz para preservar um bem 

com as características intangíveis que permeavam o espaço da Casa do Sol. Este embate 

revela um momento específico do campo do patrimônio cultural, no qual a preocupação 

com os valores imateriais das práticas e das relações passaram a ganhar um espaço 

privilegiado dentro do CONDEPACC. A ênfase fundamental dessa nova política situa-

se na diversidade cultural e tem como foco não apenas os bens, mas também os 

processos, procurando identificar como, nos diferentes contextos culturais, é produzido, 

valorado e preservado o que seria o patrimônio cultural de cada comunidade.  

Com novos patrimônios demandados e novas formas de manifestações 

valorizadas, foi inevitável a revisão dos mecanismos de proteção. Nesse movimento, o 

tombamento foi encarado como incapaz de proteger um bem com tais características 

intangíveis por suas restrições físicas e o registro foi proposto como uma forma de não 

congelar as práticas, além de permitir valorizar formas de patrimônio de camadas antes 

ignoradas pelas práticas preservacionistas. O Processo de Tombamento da Casa do Sol 

revela exatamente essa questão. O órgão técnico vinculado ao Conselho, responsável 

pelo estudo de tombamento, vê a casa como um espaço de criação literária e, também, 

como significante potente na polissêmica poética de Hilda Hilst. A casa foi encarada 

como o lugar do espírito da autora, sob três aspectos principais: lugar de criação 

literária, lócus da memória de HH e espaço de produção cultural. Assim podemos notar 

nas considerações sobre o pedido feito pelo CSPC: 

 

Atentamos, ainda, que não se trata de uma situação na qual o bem físico, 

material, funciona como suporte da memória ou de práticas e identidades, 

pois no caso em apreciação o que deve ser preservado é o espaço de criação 

artística, o qual independe de qualquer suporte material específico. Isso 

significa, resta claro, que a edificação residencial e os jardins inscritos na 

área do imóvel alcunhado de “Casa do Sol” podem ser substituídos por outra 

configuração espacial e arquitetônica sem que isso implique prejuízo ao 

espaço de criação literária que se quer preservar.  (CONDEPACC: 

TOMBAMENTO 02/11, 2012:167/168) 
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Em virtude dessa concepção, que encara a Casa do Sol como um patrimônio 

imaterial, pede-se uma discussão mais ampla que supere a inadequação do tombamento 

para a sua preservação. Acreditando ser um patrimônio imaterial, não poderia ser 

tombado, sob risco de afetar seu desenvolvimento dinâmico e plural. A opção pelo 

registro, no entanto, esbarra na incapacidade do órgão de, naquele momento, garantir 

por esse meio uma via eficaz de proteção. Na iminência da perda no bem e na 

constatação quase geral dos conselheiros de que Hilda é uma grande figura, cuja vida 

deve ser valorizada e considerada como parte da história do município de Campinas, o 

Conselho admite que em outras ocasiões onde não haviam elementos que garantissem a 

proteção de bens culturais cujos valores estavam assentados em sua dimensão imaterial, 

o mesmo CONDEPACC optou por lançar mão do instrumento do tombamento para 

legitimar a proteção a esses bens. 

 

Ao ser aprovado por unanimidade pelo conselho do CONDEPACC no dia 27 de 

outubro de 2011, foi autorizada a inscrição do bem no livro dos tombos e a casa passou 

a estar sujeita às sanções e benefícios previstos na Lei nº. 5885, referente à tutela do 

patrimônio cultural. Com o tombamento assume-se a importância da materialidade, uma 

vez que, para a inscrição de um bem de valor cultural no livro do tombo importa a 

existência de uma materialidade inequívoca (visto que insubstituível), sem a qual o 

tombamento não pode subsistir. A casa assume papel mediador das representações e 

passa a ser vista em uma relação carnal com Hilda, não mais sendo possível entender 

uma sem a outra. Atua também como prova do projeto literário da autora e da 

importância de Campinas como um centro intelectual.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscamos, por meio da análise do tombamento da Casa do Sol, compreender os 

mecanismos de valorização da cultura material e seus processos de patrimonialização 

no tempo presente. Os museus casas se revelam como espaços privilegiados onde 

objetos, sensações, representações e imagens são reunidos e conservados para a 

transmissão de valores essenciais para o ser humano e onde se aprofunda a consciência 

da identidade, da solidariedade e da partilha cultural. Mais especificamente no que diz 

respeito ao tombamento das residências de escritores, esses locais se mostram 

reveladores de como os vários sujeitos históricos interpretam e materializam seu 

passado e de que maneira transformam suas histórias, seus objetos e suas práticas 

culturais em patrimônio oficialmente reconhecido. 

 As consequências das transformações políticas e sociais da modernidade 

acabaram por influenciar a acepção legal do conceito de patrimônio, que passou a ser 

fortemente ligado ao território e à memória, ambos entendidos como vetores da 

identidade. Como uma característica da modernidade, notamos um atual consenso 

acerca da importância das práticas que unem a sociedade e o poder público na busca 

pela preservação do patrimônio. A conformação de uma prática jurídica voltada para a 

preservação em Campinas demonstrou que a cidade preocupou-se em proteger e 

valorizar os remanescentes do seu passado elaborando leis, assim como criando 

instâncias e corpo técnico habilitado para cuidar do tema. Essa legislação, em princípio, 

tinha no tombamento a principal ferramenta para a proteção do patrimônio e produziu 

uma visão restritiva do termo preservação, pois implicava uma materialidade 

excepcional que justificasse a restrição física, fato que nem sempre era relevante com 

alguns bens ou referências culturais. 

 Depreendidas dessa problemática, intensificaram-se as discussões sobre a 

necessidade de  estabelecer parâmetros mais efetivos para a proteção não apenas dos 

bens materiais, mas também dos processos que produzem, valorizam e preservam a 

identidade dos diferentes grupos. Nesse contexto, no qual a preocupação com os valores 

intangíveis das práticas e das relações passaram a ter um espaço mais privilegiado 

dentro do CONDEPACC, ocorre o tombamento da Casa do Sol. O processo revela o 

embate existente ao constatar que as características que justificam a patrimonialização 

não se assentariam na sua relevância material. A perspectiva do órgão leva em conta 

que, além da materialidade, o mais valioso é o processo cultural que ali se estabelece, ou 

seja, a maneira como os sujeitos ocupam esse solo, utilizam e valorizam os recursos 

existentes e a forma como produzem conhecimentos, usos e costumes. 

 

A complexidade da Casa do Sol enquanto bem cultural, demonstra a formação 

do próprio processo de políticas públicas em andamento e adaptação às situações que 

aparecem no cotidiano. Os técnicos do CSPC e os Conselheiros, mesmo constatando 

que tombamento não seria adequado para esse tipo de patrimônio  decidem por ele, sob 
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pena de ver a memória de Hilda Hilst apagada.  Do ponto de vista teórico, parece haver 

um consenso que as duas dimensões estão imbricadas e são necessárias a qualquer coisa 

que venha a ser considerada patrimônio cultural no entendimento da sociedade atual. Na 

prática, porém, ainda parece haver uma dificuldade por parte dos órgãos de proteção em 

articular os diferentes mecanismos de salvaguardar o patrimônio, fato que pode gerar 

consequências para sua preservação. 

  Como o tombamento seguia sendo, até aquele momento, a ação que instituía o 

valor patrimonial do bem do ponto de vista legal, era o que poderia preservá-lo de forma 

mais efetiva, pelo menos do ponto de vista de sua manutenção no espaço. O não 

tombamento significaria o arquivamento do processo e  tornou-se consensual entre os 

conselheiros que isso significaria um iminente risco de perda do bem. Percebendo a 

importância de Hilda Hilst para além dos limites regionais e sua ressonância cada vez 

mais acentuada no campo literário, os Conselheiros acreditam que a autora é uma 

grande figura, cuja vida deve ser valorizada e considerada como parte da história do 

município de Campinas. O discurso oficial expressa o sentimento de que Hilda, diante 

da incompreensão à qual esteve submetida, só seria descoberta pelos leitores no futuro. 

Não foram poucas as vezes que a própria autora disse acreditar que seu reconhecimento 

dar-se-ia posteriormente, pois nosso tempo não seria capaz de entendê-la. Essa fala 

parece compor a construção de uma grande literata, processo em andamento que só se 

dará efetivamente no futuro, sendo essa uma qualidade dos grandes gênios, sempre 

incompreendidos pelo seu tempo. Bruno Ribeiro, Secretário de Cultura na ocasião do 

tombamento, foi claro quanto à necessidade de encontrar uma maneira de preservar e 

evitar que a especulação imobiliária acabasse com o local. 

 A atuação dos herdeiros legais de Hilda na busca pela perpetuação de sua 

imagem é de caráter afetivo, porém fundamental para a preservação da Casa do Sol. Em 

relação à atuação dos agentes dentro do campo literário, percebemos que o pedido de 

tombamento foi respaldado por duas importantes instâncias legitimadoras, a Academia 

Paulista de Letras e a tradicional Editora Globo, de alcance nacional e boa distribuição, 

fator que consolidava a autora como um grande nome da literatura nacional. O fato de 

parte de seu acervo estar abrigado em uma instituição como a UNICAMP também 

ratifica esse valor. O passo inicial para a abertura do processo tem como base a 

importância da autora e a constatação de que a Casa do Sol já atuava como um centro 

difusor de praticas culturais, que se preocupava em manter vivo o espírito de Hilda, 

atuando como um lugar de memória antes mesmo do tombamento. O valor da 

residência já estava consolidado no imaginário dos leitores e amigos de Hilda Hilst e foi 

capaz de gerar ações e reações efetivas, capazes de submetê-la às políticas de 

preservação. 

 

Essa pesquisa buscou demonstrar que os bens que se enquadram na tipologia de 

museus casas apresentam-se como exemplos evidentes de zonas de fronteira entre a 

dimensão material e imaterial   e constatam a ineficiência de uma política que os encare 
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apenas sob um desses pontos de vista. Para compreender o valor que legitima o 

tombamento é imprescindível transcender os limites físicos do edifício e reunir os 

elementos tangíveis e intangíveis, compreendendo um sistema simbólico único.  A Casa 

do Sol foi conservada, significada e utilizada como elemento central na compreensão do 

universo de Hilda Hilst e, também, como espaço de divulgação e difusão de sua vida e 

obra. As intervenções a que esteve sujeita ao longo de sua trajetória histórica revelam 

indícios importantes no que diz respeito a uma configuração social única, uma teia de 

relações que sustentam a dimensão material e imaterial de um processo complexo e 

dinâmico. 

Sua compreensão deve englobar o espaço,  o acervo, a exposição, a arquitetura, 

os visitantes e os herdeiros a partir de uma perspectiva conjunta, articulada às relações 

que estabelecem com Hilda Hilst e sua obra.  A memória da autora é o mecanismo 

central dessa transformação, onde o reconhecimento do valor patrimonial da Casa do 

Sol diz respeito à sua estreita ligação com Hilda e importância para a história da 

literatura brasileira. Ela se distingue de suas contemporâneas pelo projeto de vida que 

implementou, ao mudar-se para interior e dedicar-se de forma tão intensa à produção 

literária. Torna-se clara a forte associação da presença do indivíduo nos registros 

materiais da casa e evidencia-se, fundamentalmente, a dimensão da coletividade que lhe 

confere sentido, ressaltando o papel da residência como vetor das relações sociais entre 

Hilda e os demais agentes. Isso porque, além da preocupação que teve com a 

acumulação material de sua documentação, Hilda esteve inserida em um grupo que, 

como se observa, agiu em prol de sua memória e excelência literária, principalmente 

após sua morte.   

Resultado de experiências históricas e culturais únicas, a casa, sofreu uma ação 

consciente e objetiva de preservação e comunicação de uma memória particular 

apresentando-se como um elo entre o concreto e as possíveis representações, uma prova 

do passado ressignificada no presente, com vistas para o futuro. Após a morte de Hilda, 

a institucionalização e a musealização do espaço preservaram não somente a casa e o 

acervo, mas agregaram  e fomentaram uma rede de seguidores cada vez maior para o 

local, permitindo que ela seguisse recebendo hóspedes e amigos para estadias 

produtivas e que, com isso, alimentasse constantemente seu capital simbólico. A 

narrativa expositiva do ambiente está em consonância com o discurso institucional e 

tem por objetivo recompor o cenário onde Hilda viveu e produziu grande parte de sua 

obra, revelando aspectos íntimos do cotidiano, mas também referências ao seu processo 

criativo e sua produção intelectual. Essas instituições revelam a importância dos 

processos museológicos para a recuperação e revitalização dos lugares de memória, em 

virtude de sua potencialidade de exercer uma função social contemporânea junto à 

sociedade. 

 Os herdeiros legais utilizaram a Casa do Sol como um instrumento de 

conservação, interpretação e exposição da materialidade relativa a Hilda Hilst, com a 

finalidade de preservar, educar e de comunicar uma memória específica e habilitar o 
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visitante ao conhecimento da vida, da obra e de sua dimensão de símbolo. Ainda que 

fisicamente Hilda não esteja mais lá, é impossível apagar sua presença. Para essa 

pesquisa isso é fundamental, na medida em que não se trata apenas de contemplar o bem 

em questão, mas entender que sua documentabilidade enquanto objeto, refere-se a 

ensinar algo, sendo necessário, portanto, entender seus sentidos. O tombamento se dá 

em função da necessidade de preservação da memória de Hilda Hilst e da importância 

do local como patrimônio cultural do município de Campinas. Portanto, a relação que se 

estabelece entre arquitetura, espaço, acervo, obra e patrono conforma o discurso 

legitimador do valor cultural do bem, revela as intencionalidades na produção dessa 

memória e alimenta o processo de tombamento. 

Como demonstrou o exemplo da Casa do Sol esses processos respondem à 

crescente necessidade de manutenção das diferentes identidades e do sentimento, quase 

que geral, de que é necessário lutar pelas memórias que consideramos relevantes. Na 

contramão do mundo acelerado e efêmero em que vivemos, esses locais são resultados 

do acúmulo, da experiência e da tradição. A preservação desse tipo de memória confere 

um sentido de permanência e de unidade ao tempo e indicam que a conservação dos 

vestígios do passado no presente, tem se apresentado como um sintoma da relação da 

sociedade com as diferentes categorias de tempo. Decidir o que preservar, o que 

conservar e o que destruir, implica, necessariamente, em relações com o passado e o 

futuro e  como nos empenhamos em conservar bens que sejam capazes de sobreviver à 

passagem desenfreada do tempo. 

O tombamento acontece para evitar a destruição física iminente, mas não é 

capaz de preservar a casa como um organismo vivo e nem possibilitar a manutenção de 

suas práticas: isso só é possível através da vontade da memória e da necessidade 

expressa de preservá-las e transmiti-las. Esse processo não é natural, nem espontâneo. 

Não é um dado óbvio: Hilda morreu, logo sua casa será tombada. Trata-se de uma 

operação coletiva, que dependeu da vontade e da ação política de diferentes agentes, 

bem como se beneficiou de seus posicionamentos estratégicos nos contextos 

acadêmicos, literários e no campo da memória. A casa e o acervo são apenas elementos 

que nos conduzem ao verdadeiro patrimônio a ser preservado, que é a própria Hilda 

Hilst. O valor da materialidade não lhe é inerente, se dá a partir do deslocamento de 

função e sentido, pelo qual passou a Casa do Sol durante sua trajetória iniciada pelas 

ações de Hilda, sequenciadas pelos herdeiros e oficializada pelo município 

 Concluímos que a preservação de um Museu Casa exige, ao lado das 

indispensáveis ações de preservação dos indicadores patrimoniais, ações que favoreçam 

a manutenção dos seus mecanismos de transmissão e a continuidade das manifestações 

culturais ali estabelecidas. Como forma de apoiar e incentivar as iniciativas e práticas de 

preservação desenvolvidas pela sociedade, o poder público deve atuar de forma a 

possibilitar que estes bens atuem como organismos vivos, capazes de fomentar o 

diálogo intercultural, a criatividade humana, produzir conhecimento e democratizar a 

cultura no âmbito local.   
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