
Diálogos com obras e escritores 
(Nome e página em que ocorrem em 
Estar sendo. Ter sido. 1997)	

Ocorrências na biblioteca do acervo da Casa do 
Sol	

• Apolônio de Almeida Prado Hilst, 
epígrafe.	

Pai de Hilda Hilst, a quem ela dedica muitas de suas 
obras e com quem ela dialoga em muitas obras. 
Apolônio não chegou a lançar livro.	

• Katsushida Hukosai, epígrafe.	 Nenhuma ocorrência.	
• James Joyce, p. 13 e 57.	 São três livros sobre ele, incluindo a biografia escrita 

por Richard Ellmann (1989), todos com anotações. 
Mais nove livros escritos por ele, incluindo duas 
versões das Cartas escogidas, uma de 75 e outra de 
82. Duas versões de Ulisses, uma de 67 e outra de 
66. Dentre as obras escritas por Joyce, quatro 
possuem anotações. 	

• René Descartes, p. 14	 Um livro, Discurso do método. Sem anotações.	
• Édipo Rei – Sófocles, p. 16	 Um livro sobre Édipo como personagem 

metaforizado para descrição do complexo: Édipo: 
mito e complexo: uma crítica da teoria 
psicanalítica. (1978), de  Patrick Mullahy. Com 
anotações.	

• Petrarca, p. 17	 Um livro, Los sonetos. Grifado.	
• Stéphane Lupasco, p. 19	 Sete obras são encontradas, todos os títulos escritos 

em língua francesa. Quatro delas com anotações.	
• Jorge de Lima, p. 19	 Nenhuma ocorrência.	
• Francis Bacon, p. 20	 Nenhuma ocorrência.	
• Donatien Alphonse François de 

Sade, p. 21	
Três livros sobre ele, um com anotações e outro 
grifado. Quatro livros dele, um com dedicatória.	

• Lucio Apuleio, p. 22	 Uma obra com anotações, O asno de ouro  (1963).	
• Bíblia, p. 22	 Uma bíblia em espanhol e duas em língua 

portuguesa, ambas de 1993, uma com dedicatória.	
• Sartre, p. 30	 Três obras sobre Sartre, todas com anotações. Nove 

obras escritas por ele, três com anotações, sendo que 
uma delas, Esboço de uma teoria de emoções 
(1972), além de anotações, possui também poemas.	

• Fernando Pessoa, p. 35	 Uma obra sobre ele e dezoito obras escritas por ele. 
Dentre elas, seis obras completas. O volume quatro, 
Odes de Ricardo Reis: seguidas de Fernando Pessoa 
e os seus heteronimos em textos selecionados do 
poeta,  repetido em edições de 1946 e 1952 (os dois 
com anotações). Os outros dois livros com anotações 
são: o volume 6 das obras completas, Poemas 
Dramáticos de Fernando Pessoa (1952), e O eu 
profundo e os outros eus (1980).	

• Shakespeare, p. 36	 São dez obras de Shakespeare, nenhuma com 
anotações e uma obra sobre ele: Tales from 
Shakespeare, 1963, também sem anotações.	

• Karl Kraus, p. 36	 Nenhuma ocorrência.	
• Gonçalves Dias, p. 49	 Há um livro apenas: Gonçalves Dias na Amazônia: 

relatórios e diário da viagem ao Rio Negro. (2002), 



sem anotações.	
• Euclides da Cunha – Os Sertões, p. 

49	
Três obras, nenhuma delas com anotações.	

• Claude Guillion e Yves De Boniee, 
p. 51	

Nenhuma ocorrência.	

• Ovídio, p. 53	 Duas obras, nenhuma com anotações.	
• Mora Fuentes, p. 55, 59, 80 e 95	 Duas obras. Uma delas com anotações: O cordeiro 

da casa: ficções. (1975)	
• Frinéia – Baudelaire, p.57	 Uma obra sobre Baudelaire e cinco obras dele. Uma 

delas, As flores do mal (1985), com anotações.	
• Frinéia – Rilke, p. 57	 Quatro obras sobre ele, duas com anotações e onze 

obras dele, uma com dedicatória, Cartas a um poeta 
s.d., e duas com anotações.	

• Arthur Conan Doyle, p. 60	 Nenhuma ocorrência.	
• Flaubert, p. 62	 Duas obras sobre ele, ambas com anotações e uma 

obra dele sem anotações. 	
• Balzac, p. 62	 Uma obra sobre e duas dele. Nenhuma delas possui 

anotações.	
• Oscar Wilde, p. 72	 Sete obras de Oscar Wilde, três com anotações. 

Nenhuma obra sobre ele.	
• Padre Antônio Vieira, p. 74	 Quatro livros de Vieira, nenhum deles com 

anotações. Não há na biblioteca livros sobre Vieira.	
• Antônio Feijó, p. 74	 Nenhuma ocorrência.	
• Cruz e Souza, p. 74	 Nenhuma ocorrência.	
• Rimbaud, p. 77	 Duas obras sobre ele, uma com anotações e duas 

obras dele sem anotações.	
• Jorge de Lima, p. 79	 Nenhuma ocorrência.	
• Margarete Buber-Neumann, p. 81	 Uma ocorrência com anotações: Milena, 1987.	
• Roland de Lassus, p. 51	 Nenhuma ocorrência.	

 


