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RESUMO

Este trabalho pretende abordar o Memorial de Lembrança de Anna Joaquina da Silva
Marques, escrito entre os anos de 1881 e 1930 na Cidade de Goiás, sob uma perspectiva de
análise fornecida pela história da escrita e da leitura. Para tanto, a pesquisa intenta historicizar
o aparecimento desse manuscrito, evidenciando suas particularidades. Inicialmente, buscar-seá compreender o Memorial em sua realidade material: de um lado, os diferentes suportes da
escrita (livros, cadernos, manipulações materiais); de outro, os elementos que influíram em
suas próprias condições de existência e de sentido (a carestia geral, o reaproveitamento das
páginas, a escrita concisa, a provável intertextualidade). Em seguida, será analisada sua
superfície textual. No esforço de pensar a escrita joaquiniana – suas escolhas, rasuras,
silêncios, recuos e acréscimos simbólicos – refletir-se-á a relação entre sua subjetividade e sua
prática escriturística, marcada pelo segredo em torno de sua intimidade, pela discrição e pelo
distanciamento entre o texto que se escreve e a experiência registrada por ele; e, ainda, sua
estrutura organizacional, suas possibilidades de uso, seu respeito ao tempo (vivido e narrado)
e seu espaço de produção. O registro memorialístico de Anna Joaquina configura-se uma
prática de escrita e de arquivamento, através da qual se guardou os acontecimentos acerca do
seu cotidiano, de seus familiares, das principais ocorrências no país e, sobretudo, em sua
cidade, segundo o seu ponto de vista.
Palavras-chave: Memorial. Manuscrito. Prática de escrita. Arquivamento. História da escrita.
História cultural.

ABSTRACT
This work intends to approach the Remembrance Memorial of Anna Joaquina da Silva
Marques, written between 1881 and 1930 in Cidade de Goiás, under a perspective of analisys
provided by the history of writing and reading. To this end, the research attempts to
historicize the emergence of this manuscript, highlighting its peculiarities. Initially, this
research will seek to understand the Memorial in its material reality: on one hand, the
different media of writing (books, notebooks, material manipulatives); and on the other hand,
the elements that influenced on its own existence and meaning conditions (the general lack of
resources, the reuse of pages, the concise writing and the likelyintertextuality). Then, its
textual surface will be analised. In an effortto think the joaquinian writing – her choices,
erasures, silences, indents and symbolic additions – this work will analyze the relationship
between subjectivity and her writing practice, marked by secrecy around her intimacy,
discretion and the distance between the text that was written and the experience recorded by
it, and, yet, its organizational structure, its possibilities of use, its respect to time (live and
narrated) and its production space. Anna Joaquina’s memoirs record sets up a writing and a
filing practice that kept events of her and her family daily lives and major events in the
country, especially in her hometown, according to her point of view.
Key-Words: Memorial. Manuscript. Writing Practice. Filing. History of Writing. Cultural
History.

RÉSUMÉ

Ce travail se donne pour objectif l´étude, selon une perspective d´analyse fournie par
l´histoire de l´écriture et de la lecture, du Journal de Souvenirs d´Anna Joaquina da Silva
Marques, journal tenu, dans la ville de Goiás, entre 1881 et 1930. Pour ce faire, notre
recherche prétend marquer l´historicité de l´apparition de ce manuscrit et expliciter ses
particularités. Dans un premier temps, nous chercherons à comprendre la réalité matérielle du
Memorial, en relevant d´une part les différents supports d´écriture (livres, cahiers,
manipulations matérielles); et d´autre part les éléments qui ont influencé ses conditions
propres d´existence et de sens (l´insuffisance générale, la réutilisation des pages, l´écriture
concise, l´intertextualité probable). Ensuite le texte, dans sa superfície même, sera soumis à
une analyse. Dans un effort pour penser l´écriture d´Anna Joaquina – ses choix, ses râtures,
ses silences, ses retraits et ses ajouts symboliques – nous réfléchirons à la relation entre sa
subjectivité et sa graphie, relation marquée par le secret autour de son intimité, par la
discrétion et la distance entre le texte écrit et l´expérience décrite mais aussi par sa structure
d´organisation, ses possibilités d´utilisation, son rapport au temps (vécu et conté) et son
espace de production . Les mémoires d´Anna Joaquina présentent une pratique de l´écrit et de
l´archivage, par lesquels elle enregistre, selon son point de vue, les faits marquants de son
quotidien, de celui de ses proches, les principaux évènements du pays et surtout de sa ville.
Mots-clés: Mémorial. Manuscrit. Pratique de L´écriture. Archivage. Histoire de L’écriture.
Histoire Culturelle.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa iniciou-se em meio à busca por diários íntimos, biografias e
reminiscências produzidas sobre e no século XIX. À época da iniciação científica, tomamos
contato com várias obras que têm no jogo entre a lembrança resgatada e a memória construída
seu objeto de relato. São escritas pessoais privadas que se contrapõem às escritas pessoais
particulares – as quais constituem o arquivo do século XVIII – não só pela sua natureza, como
também por indicarem, com a sua emergência, uma nova “forma de partilha”, daqueles que,
então, passaram a alçar a palavra escrita, antes ligada, exclusivamente, ao universo da
aristocracia e às ocupações de mando.2 Esse desvio dos trajetos da escrita e da posição de
quem tem ou não acesso a ela, alerta para uma transformação no próprio estatuto da escrita,
demonstrando que “a massa dos desconhecidos”3 se fragmentou e se dissolveu em sujeitos
que falam, “contando-se e contando aos outros”.4 O anônimo, o homem comum ganhou
“voz”.
O encontro com o Memorial de Lembrança de Anna Joaquina ocorreu aí.5 Desse
estudo então incipiente, com contornos primitivos, emoldurados pelo primeiro contato do
aprendiz com sua fonte, deparamo-nos com um manuscrito denso e árido, que abarca em suas
folhas relatos sobre a sequência da vida e sobre formas de sociabilidade na Cidade de Goiás
entre os anos de 1881 a 1930. Os testemunhos foram escritos no presente da experiência
histórica de sua memorialista, na imediata troca com a sua comunidade, familiares e
principais movimentos da antiga capital. A monotonia de seus registros, a estrutura
aparentemente repetida, aliás, quase afastou, num primeiro momento, o interesse por sua
superfície textual quando comparada à sensação momentânea, prazerosa e divertida, que os
produtos das escritas efusivas e entusiasmadas, oriundas da descrição confidente, podiam
proporcionar. Seus apontamentos lacônicos pouco animavam. Em contrapartida, ficamos
intrigados e fomos desafiados, ao mesmo tempo, por sua forma. Ela não se ajustava aos
gêneros até então conhecidos. E por quê não?
Na tentativa de analisar seu regime de escrita, atravessado tanto pelo silêncio quanto
pelo dito controlado, esse primeiro questionamento levou a uma série de outros que o tempo
2

SALOMON, Marlon. Arquivologia das Correspondências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p.
38-39.
3
BOURDEAU, 1888, p. 29 apud RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história: um ensaio de poética do saber.
São Paulo: EDUC/Pontes, 1994, p. 13.
4
RANCIÈRE, op. cit., p. 26.
5
MARQUES, Anna Joaquina da Silva. Memorial de lembrança. Cidade de Goiás, 1881-1930. Manuscrito
[Vários volumes]. Fundo Cônego Trindade – IPEHBC/UCG.
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daquela pesquisa não permitiu deslindar. Soma-se a isso sua originalidade material, ou
melhor, o acesso palpável à escrita que rabisca e refaz, assina e nomeia, aponta e noticia, a
quem constrói para escrever; e que ainda revela sem esperar fazê-lo e que esconde sem
conseguir completamente.
Conhecer o conteúdo de suas notas que participam praticamente cinquenta anos de sua
vida e do mundo que, de alguma maneira, tocava a autora, bem como conhecer como o
mesmo foi inscrito no papel naquele momento, removeu todo e qualquer enfado, pois revelou
os possíveis elementos significantes de seu texto. Somente com o acompanhamento, que
desenrola suas experiências durante e através de sua escrita, foi possível reunir algumas das
pontas soltas, quer sobre sua figura, quer sobre seu exercício, e adentrar nesse espaço da
“prática escriturística”6 que vai além do simples relato das idas e vindas da antiga capital de
Goiás. Desse modo, com tantos pontos a serem trabalhados e tantos caminhos possíveis,
elegemos o Memorial como objeto de nossa pesquisa. Anna Joaquina já não parecia tão
distante assim, tão reservada e tão seca como parecia ser no primeiro contato que tivemos
com a sua escrita.
A autora do Memorial iniciou seus registros no ano em que completou vinte e seis
anos,7 encerrando-os, portanto, aos setenta e cinco. Foi filha de Dona Luiza Joaquina da
Silva8 com o padre Pio Joaquim Marques, relacionamento do qual nasceu também sua irmã
caçula, Luiza Joaquina de Souza Marques. Seus outros quatro irmãos são também conhecidos:
Esmira, Totó, mestra Nhola e Mariquinha, a única, entre as mulheres, que se casou. Estes três
últimos são descendentes do mesmo pai, Antônio José de Castro, legitimamente casado com
Dona Maria da Neiva.9 Sobre eles, voltaremos ao longo deste estudo. Sobre a memorialista,

6

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 224.
Em 24 de novembro de 1856 “com licença do R. mo Vigario Capitular, o Reverendo Ignacio Francisco de
Campos baptisou solennemente e poz as Santas Oleas a innocente Anna filha natural de Dona Luisa Marques,
nascida a vinte e nove de Julho de mil oitocentos e cincoenta e cinco, foi Padrinho o Cirurgião Vicente Moretti
Foggia, e madrinha Sant’Anna; e para constar faço o presente. O Coadjuctor P. e José Iria X.er Serradourada”.
Cf. LIVRO de Curato de Sant’Anna. Cidade de Goiás, 1844-[1858?], n. 8, f. 191. Manuscrito. Arquivo Geral
da Diocese de Sant’Anna de Goiás. Embora o registro do batizado de Anna declare ter ela nascido no mês de
julho, é em janeiro que a autora comemora seus “annos” durante todo o Memorial. Cf. MARQUES,
1881.01.29.
8
De acordo com o testamento de 1841 deixado pelo sargento-mor José Joaquim de Souza Cuiabano, pai da
primogênita de D. Luiza, Esmira Olympia de Souza, D. Luiza Joaquina da Silva, assim denominada no
documento, era mestiça, possivelmente de origem indígena. Ela nasceu por volta de 1818 e veio a falecer em
29 de setembro de 1891 aos setenta e três anos. Cf. CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de
Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 –
1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, p. 7475.
Disponível
em:
<http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010.
9
Cf. CARVALHO, op. cit., p. 101-102.
7
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como adiantamos, ela não se casou e, ao que tudo indica, em 19 de julho de 1932, morreu sem
ter deixado filhos.

Aos desenove do mês de julho de mil novecentos e trinta e dois, nesta capital de
Goiás, em meu cartório distrital compareceu o Senhor José Peclat e exibiu atestado
passado pelo Senhor Doutor Antônio Borges dos Santos, clínico, de haver falecido
hoje, de fratura da cravícula e derramamento hemorrágico na cavidade thoráxica
Dona Ana Joaquina da Silva de setenta [e sete] anos de idade, solteira. Esse cadáver
vai ser sepultado no cemitério municipal. E por constar lancei este termo. § Eu
Sebastião Dante de Camargo. § Escrivão o escrevei [sic] e assino.10

Anna Joaquina faleceu num acidente de carro quando se dirigia rumo à Curralinho,
atual Itaberaí, para visitar parentes. O carro em que estava capotou na conhecida “curva da
morte”. No acidente faleceram Inácio Xavier, condutor do veículo, e ela. 11 Segundo Euzébio
Carvalho, o Memorial foi doado por Lili, após a morte da irmã, ao amigo da família Cônego
Trindade,12 cuja biblioteca particular hoje compõe parte do acervo do Instituto de Pesquisas e
Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC).
Nos registros que deixou para traz, os acontecimentos em torno de sua família e de sua
comunidade têm lugar central, sendo eles entrecortados pelos principais eventos da cidade e,
inclusive, do país, segundo a sua perspectiva. Seu tom é noticioso, resumido, objetivo;
todavia, vai adquirindo certa fluidez conforme ela se torna mais experiente em sua prática. O
período de produção escritural é considerável e, assim sendo, não deixa de revelar que,
paralela à transposição do século, à mudança do tempo e, por conseguinte, da idade, suas
escolhas e preferências também se alteraram. No tempo dedicado à escrita, Anna Joaquina
perdeu os pais e três dos irmãos, possivelmente se apaixonou, construiu amizades e foi se
voltando cada vez mais às práticas de sua fé. Colaborava com as atividades das irmãs
professoras, mas possuía suas próprias obrigações no uso do tempo; entre elas, escrever. Na

10

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA CIDADE DE GOIÁS. Livro de Registro de Óbito, Cidade de Goiás,
n. 07, 1932 apud CARVALHO, op. cit., p. 129-130, grifo do autor.
11
CARVALHO, op. cit., p. 128-130.
12
Cônego José Trindade da Fonseca e Silva nasceu na cidade de Jaraguá em junho de 1904. Em Corumbá
passou a exercer o ofício de sacristão, sendo enviado em seguida para o Seminário Santa Cruz, na Cidade de
Goiás, onde aprimorou seus estudos. Aos 18 anos publicou seu primeiro artigo. Em 1924 seguiu para o
Seminário de Mariana, Minas Gerais, cujos estudos terminaram quatro anos mais tarde. Retornou a Goiás,
residindo em Silvânia, onde exerceu o magistério. Foi em Pirenópolis, no ano de 1930, que foi ordenado
Diácono por Dom Emanuel Gomes de Oliveira, então Bispo de Goiás, e elevado a presbítero um mês depois.
Voltou para a antiga capital em outubro desse ano. Em Anápolis, deu início a sua carreira sacerdotal,
auxiliando o Cônego Abel Ribeiro Camelo. Em 1933, assumiu a Secretaria do arcebispado e foi designado
vigário de Santa Cruz de Goiás. Dedicou-se também à política a partir de 1950, assumindo cargos de deputado
federal e na Secretaria da Educação do Estado de Goiás. Morreu em março de 1962, na cidade de Goiânia. Cf.
SILVA, José Trindade da Fonseca e. Lugares e Pessoas: subsídios eclesiásticos para a história de Goiás.
Goiânia: UCG, 2006, p. 11-15.

23

folha, aliás, a memorialista transcreveu o “tempo” em variadas formas. No mesmo tempo de
uma prática de longa duração, seu tempo para escrever, por vezes, pareceu secundário em face
a uma hierarquia de afazeres. Por outro lado, sua escrita urgente procurou não negligenciar o
tempo sobre o qual escrevia. Há um respeito ao tempo em seus escritos, desde o momento em
que se recolhe, de certo modo, para se dedicar ao seu exercício, aproveitando, em geral, a luz
do dia, até à maneira com que deposita no papel o tempo que passa.
Encontramos seus apontamentos rigidamente amarrados aos tempos cronológico e
litúrgico, inseridos em uma lógica organizacional que muito lembra aquela dos livros da
administração pública e escolar, espaços em que alguns de seus irmãos exerciam suas
funções; sinais de uma suposta intertextualidade sobre a qual iremos refletir mais à frente.
Seus volumes, igualmente, não se distanciaram desse universo. Através dele, a autora teve
acesso a materiais provavelmente remanescentes e que lhe ajudaram a constituir o Memorial,
no que tange aos tipos de suportes que o formam, bem como à prática que o caracteriza; a
saber, foram vinte e oito volumes manuscritos de acordo com o nosso estudo.13 Composto por
materiais de origens diversas, debruçamo-nos sobre ele e inclinamos nosso olhar ao seu
estado original, organizando-o e catalogando-o segundo os pressupostos e necessidades desta
pesquisa.
Dessa maneira, durante o desenvolvimento desta dissertação, tendo ela como objetivo
principal historicizar o aparecimento do Memorial de Lembrança de Anna Joaquina em Goiás
por meio de uma história da escrita, apresentaremos certa quantidade de imagens, produzidas
por este trabalho no acervo em que o manuscrito se encontra, o IPEHBC. Elas serão
referenciadas pelo tempo que cada uma de suas páginas carrega inscrito, o tempo medido em
dia, mês e ano, uma vez que a memorialista não as enumerou. Cumpre também esclarecer que
mencionar o período do tempo que a autora destinou para uma página não é o mesmo que
dizer que essa parcela do mês foi, com todos os seus dias, realizada na escrita, pois Anna
Joaquina não escrevia todos os dias e sobre todos os dias. Seu ritmo era constante, mas sua
escrita fragmentada, omitindo uma data ou outra mais, dependendo do momento pelo qual
estava passando. Essa maneira de proceder em relação às imagens foi o melhor recurso
encontrado para bem localizar, no interior do Memorial, a passagem sobre a qual
concentraremos determinado ponto da reflexão, facilitando, portanto, sua localização no
arquivo que o preserva. Ao passo que realizamos um trabalho que depende do patrimônio

13

O apêndice A traz a relação completa dos suportes utilizados por Anna Joaquina, assim como o período que
corresponde cada um deles e sua classificação dada por esta pesquisa: livros grandes, cadernos pequenos,
cadernos escolares e volumes de páginas.
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textual para se fundamentar e se explicar, sua materialidade deve aparecer a fim de que nossos
leitores possam ser conduzidos ao mesmo cenário que motivou nossas ideias e hipóteses,
afinal, como afirma Roger Chartier, “nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere
legibilidade; qualquer compreensão de um texto, não importa de que tipo, depende das formas
com as quais ele chega até seu leitor”.14
Assim, valorizamos e analisamos o manuscrito de Anna Joaquina naquilo que o seu
texto apresenta e como o apresenta, conjuntamente. No decorrer desse processo, seguimos o
desenvolvimento da prática de escrita joaquiniana sem com isso deixarmos de pensar nos
tipos de materiais que a carregam. As significações dadas por este estudo despontaram,
portanto, através do modo como se deu o entrosamento da página com o conteúdo que se
arquivou nela. Longe de inventar uma modalidade de expressão em que figuraria esse
manuscrito, ainda que preocupados com a sua forma, optamos por pensá-lo em sua
singularidade. Para construir a sua história (ou parte dela), foi preciso liberar a sua voz,
anular, de certa forma, a cena em que fala, isto é, colocá-lo à frente dela para que esta voz
tornasse sensível o verdadeiro corpo ao qual ela pertence. 15 Tratá-lo como o próprio
acontecimento a ser estudado sem dissolvê-lo no contexto no qual se originou, sem deixá-lo
sufocar-se por ele. Nesse sentido, tentamos não reenviar essas palavras a um lugar, fixá-las,
mas correr o risco de trabalhá-las no cerne de seu registro, como sendo elas o próprio
fenômeno a se pensar, trazendo suas particularidades à luz do saber científico por meio de
uma história das palavras, do suporte, da prática de escrever.16
Tamanha escolha não é indiferente às demais opções de trabalho; ela apenas não se
subsume a nenhuma condição de gênero, de classe, ao interior de um contexto descrito e prédefinido. A prática de escrita, aqui, antevê a todas as demais articulações que podem ser feitas
e que, certamente, complementariam este estudo. Assim, é por meio das palavras, reunidas e
separadas, organizadas e dispostas na sobra de folha, no papel disponibilizado com a ajuda de
outrem, que o contexto aparece e é muitas vezes tecido, pois pensar desse modo permitiu que
esses traços manuscritos falassem por si mesmos, ainda que com toda a sua fragilidade
imanente. “O lugar é o que dá lugar”, escreveu Rancière,17 uma vez que toda produção de
fala pode representar-se como a exata expressão de sua própria legitimidade.
14

CHARTIER, Roger. Textos, impressões e leituras. In: HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo:
Martins Fontes, 1995, p. 220.
15
RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história: um ensaio de poética do saber. São Paulo: EDUC/Pontes, 1994,
p. 55.
16
Sobre o trabalho do historiador e a singularidade das palavras, cf. SALOMON, Marlon. Arquivologia das
Correspondências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 40-42.
17
RANCIÈRE, op. cit., p. 74, grifo do autor.
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Ressaltamos, com isso, o quanto nos foram importantes as obras acerca da escrita
memorialística, da sociologia dos textos, dos arquivos pessoais e, sobretudo, das relações
presentes no ato de produzi-las. No cruzamento com outras fontes, elas ajudaram a detectar
algumas especificidades do exercício de escrita em Anna Joaquina e nos levaram a considerar
todo o espaço – temporal e social – que contém sua prática: do começo, com a escolha por
reaproveitar certos materiais, antes pertencentes a outro universo de escrita, para inserir suas
notas até, finalmente, ao fechar o suporte, o instante em que seus registros estão concluídos.
Diante desse foco, estruturamos este trabalho em dois capítulos. No primeiro deles,
inicialmente, tentamos reconstruir o ambiente em torno da economia doméstica vivenciada
pela família de Anna Joaquina em contraposição aos valores palpáveis e que custeariam os
artefatos imprescindíveis a uma prática de escrita, nomeadamente, o papel, os cadernos de
papel, os livros em branco de capa dura, a tinta e o suporte para a tinta, bem como a pena.
Nosso objetivo foi tentar compreender uma conjuntura que possibilitasse encontrar algumas
explicações sobre o fato de Anna Joaquina ter reaproveitado, com a sua escrita, páginas antes
relativas a outras ocupações, tal como aquelas empregadas em instituições públicas e
estabelecimentos de instrução primária, lugares, inclusive, de exercício profissional de alguns
de seus irmãos, como já antecipamos. Entre informações encontradas nos jornais e notas
fiscais de compras desses artigos, descobrimos que o papel se configurava material caro para
aquela sociedade, material prescindível de acordo com o uso que se pretendesse dar a ele.
Visto que a memorialista fez uso de mais de um tipo de suporte, perseguimos em meio
aos documentos os materiais de escrita, entre livros e cadernos, coevos e congêneres àqueles
utilizados por ela. Esse procedimento permitiu descobrir alguns dos mecanismos de
preparação, ordenação e especificação que seguem a grande maioria dos manuscritos de
caráter oficial e público, arquivos essenciais das atividades exercidas pela administração de
Goiás, assim como pelas demais instituições do Estado. Seus rastros estão inscritos no
Memorial e conduziram à sua história tanto que, guiados por estas tipologias, delimitamos os
quatro grupos de suportes que o caracterizam em: livros grandes, cadernos pequenos,
cadernos escolares e volumes de páginas. Outro grupo de documentos de arquivo fez-se
fundamental, em sentido paralelo, para tentarmos cartografar os itinerários traçados por esses
materiais até sua transmutação em Memorial de Lembrança. Para autenticar seus antigos
usuários no interior da lógica administrativa e escolar usamos não apenas as informações do
manuscrito de Anna Joaquina, mas uma série de ofícios e livros administrativos com o intuito
de comparar – inclusive, com toques grafológicos – e deslindar esse espaço vizinho à sua
vivência concreta. Dessa maneira, refletimos também a respeito das oportunidades textuais
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que a autora provavelmente conheceu, considerando uma suposta intertextualidade vigente em
seu manuscrito mediante a iteração de outros substratos que podem ter influído em suas
próprias condições de reprodução dos fatos e feitos e, por conseguinte, do sentido dado ao
trabalho de produzir o Memorial; assunto, aliás, ao qual voltamos no capítulo seguinte, uma
vez que ao tratar da organização de sua escrita trazemos estas mesmas tipologias à tona. O
Memorial não foi indiferente à sua época e lugar de produção. A forma de seus registros,
curtos e moderados pela pena, caminha a par à carestia material vivida pela sociedade na qual
foi produzido.
Frente a essa arquitetura mobilizada pela prática escriturística de Anna Joaquina, o
contexto sociocultural aparece não como determinante, como condicionante possível das
particularidades apresentadas no Memorial. Em parte, sua vida e a das pessoas que lhe foram
próximas são trazidas à discussão na medida em que se tornam, durante nossa construção, os
imaginados coadjuvantes da história desse arquivo pessoal.
No segundo capítulo, direcionamos a pesquisa, especificamente, para a análise de seu
exercício de escrita e ressaltamos a forma como Anna Joaquina se expressa por meio dele.
Como um texto memorialístico, mostramos que sua prática é ao mesmo tempo contínua e
fragmentada, não de todos os dias, nem realizada diariamente, mas conectada rigorosamente
ao tempo narrado em vários níveis. Demonstramos que o tempo lhe era central, na
estruturação de suas folhas, na composição de seus relatos e como conteúdo registrável.
Apresentamos também uma escrita que não foi exclusivamente individual. Com participações
externas em benefício, no limite, de um projeto evocativo que aspirava a preservação do
tempo, levantamos questões baseadas nesse contato com o Memorial, partilhado e
compartilhado entre os integrantes de sua família, ampliando suas pensadas funções para além
do estatuto de arquivo, que só recebe as informações, mas, quem sabe, ainda como material de
leitura, mesmo que de acesso restrito. E, por isso, consideramos sua escrita, até certo ponto,
aberta, dissociada de um discurso afetivo e efusivo. Contou-se o que se podia e o que se achou
que deveria contar, acondicionando nos papéis os eventos significativos – ordinários e
extraordinários – de sua sociabilidade. Praticou-se a escrita, mas, sobretudo, guardaram-se os
acontecimentos a partir dela, tal qual um arquivo em letras e números. Assim, ao exercício
escritural, acrescenta-se também uma prática de arquivamento. Suas escolhas são evidentes e
discutidas nesse capítulo desde a eleição do nome por ela dado ao seu conjunto de papéis –
Memorial de Lembrança – até o momento em que seus relatos se encontram definitivamente
assentados na página, com todos os seus equívocos e deixas, literais e simbólicas.
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Ainda nessa parte do trabalho, refletimos mais detidamente sobre como o conteúdo
privilegiado pelo Memorial não pode ser significado simplesmente pelo conjunto de suas
palavras, mas, ao mesmo tempo, pela ausência delas. Suas manifestações mais minúsculas
mostraram ser portadoras de revelações, muitas vezes, nebulosas, porém significantes do
modo como a memorialista entendeu a escrita do Memorial. Ao mapearmos seus silêncios,
justapormos os “ditos” com os “não-ditos”, considerarmos suas pausas e recessos, pensamos
sobre os limites impostos pela sua escrita e desvelamos certas particularidades dentro e fora
dela, em como descrever a vida não quer dizer, necessariamente, relatar a vida. Os planos da
escrita e da experiência registrada por ela, essencialmente, não se encontram em vários
aspectos de seu manuscrito.
Por fim, com essa perspectiva de análise, intentamos evidenciar que o ato de escrever
não pode ficar aquém dos suportes materiais que o possibilitam. Que à compreensão da escrita
podem se ligar outros fatores que ultrapassam a posição comumente dada a ela pela história,
como fonte representativa de um contexto. Tentar identificar e reconhecer os elementos, por
vezes, não mais gritantes que os mudos, presentes em seu advento, podem mostrar-nos os
desvios do que antes era considerado fato dado, afinal, sobre o que Anna Joaquina escreveu?
Pergunta que, em geral, resume a curiosidade em torno do Memorial. Para uma possível
resposta, substitui-se a pergunta: o que podem seus testemunhos materiais, da passagem entre
os séculos XIX e XX em Goiás, revelar? Com isso, não se quer retornar, após um movimento
de afastamento, ao pressuposto teórico de uma historiografia para qual as palavras, no tecido
próprio em que são compostas, devem ser caladas para que se possa fazer falar o que não fala.
Não há ostentação da palavra n’O Memorial; ao contrário, ele é demasiadamente econômico.
Nele, a palavra não abunda, não há excesso de palavra, mas antes uma raridade constitutiva de
palavra. Com o estudo da materialidade de seus suportes, pretendemos compreender como
essa palavra rara se torna possível. Assim, podemos pensar que se, no século XIX, os desvios
dos trajetos da palavra escrita alçaram aqueles que até então não tinham voz à condição de
seres falantes, no final daquele século, em algumas regiões do Brasil, essa palavra torna-se a
própria forma da raridade.
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CAPÍTULO I

OS SUPORTES DA ESCRITA

1.1 Um arquivo pessoal: do social ao material (e vice-versa)
Como atividade concreta, escrever “consiste, sobre um espaço próprio, a página, em
construir um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi previamente isolado”.
Neste nível, três elementos são decisivos: a página em branco (espaço de produção), a
construção do texto por meio de uma série de operações articuladas (gestuais e mentais) que
traçam na página as trajetórias desenhadas em palavras e frases e, por fim, o jogo
escriturístico, cujo alvo é a eficácia social, atuando sobre a sua exterioridade, ao fazer com
que uma informação recebida de fora se encontre aí coligida, classificada, imbricada num
sistema e, assim, transformada; ou ao fazer com que as regras e os modelos elaborados neste
lugar excepcional – o laboratório da escritura – permitam agir sobre o meio e transformá-lo.18
Sobre os dois últimos pontos, falaremos ao longo do desenvolvimento deste trabalho e mais
detidamente no capítulo ulterior. Comecemos, pois, pela página, ou melhor, pelo suporte de
escrita, por seu caráter elementar no “laboratório da escritura”, como assinala Michel de
Certeau. A estrutura do suporte, cruzada à expressão narrativa que tem ele a oferecer – seca
ou fecunda – colabora com o entendimento em torno dos procedimentos adotados para fins de
arquivo pessoal ou arquivo de si, isto é, materiais dotados de experiências cotidianas,
emoções minúsculas e práticas ordinárias.19
Anna Joaquina deixou escrita, em vinte e oito volumes, parte da sua própria história
entrecruzada à história da Cidade de Goiás. Através de seus registros, em geral, curtos e
breves, inseridos num tempo cronologicamente ordenado, ou seja, organizado nos papéis em
anos, meses, dias e, por vezes, horas a que se refere, inscreveu uma história do que se podia
ver, do que se precisava guardar; a história de si, mas também a história dos outros e, quem
sabe, para os outros. Para materializar esse suposto projeto evocativo, foram praticamente
cinco décadas de registro (1881 – 1930) em que amarrou à superfície do tempo, mediante seu
arquivo em letras e números, os acontecimentos – ora sabidos, ora testemunhados – e que
18
19

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 225-226.
Cf. ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 09-34,
1998, p. 10 et seq. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2061/1200>.
Acesso em: 10 jul. 2009; e mais tarde ARTIÈRES, Philippe; KALIFA, Dominique. L’historien et les archives
personelles: pas à pas. Sociétés & Représentations, Paris, v. 1, n. 13, p. 07-15, 2002, passim. Disponível em:
<http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2002-1-page-7.htm>. Acesso em: 02 ago. 2012.
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diziam respeito à sociabilidade da Goiás de então. Assim, são escritos que tratam, sob a ótica
da autora, dos principais eventos e movimentos da cidade e que receberam lugar em suas
páginas através de sua seleção.

Esse mundo dos dados referidos aos sujeitos é o mundo dos eventos, envolvendo
espaço, ação, duração, etc. O evento nasce de uma operação de recorte e distribuição
na série indefinidamente divisível do tempo, e é, essencialmente, produto de uma
memória que costura percepções instantâneas [...] O evento é a única forma de reter
o fluxo do tempo que escorre por entre nossas mãos, transformando-o em algo que
pode ser descrito, narrado, reproduzido, rememorado, mas o seu reconhecimento é
ele próprio uma operação da memória. O tempo que não se eventualiza (nem como
lembrança, imagem, impressão táctil) simplesmente flui e se perde.20

Mas como os fatos sociais, perpetuados por um ato da escrita, abandonaram seu estado
de invisibilidade para se configurarem como figura da história? O Memorial de Lembrança,
manuscrito original, encontra-se no acervo do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do
Brasil Central. Essa massa documental teria sido doada por Lili,21 irmã mais nova de Anna
Joaquina, ao historiador Cônego Trindade, amigo da família, após a morte da autora.
Independentemente do conjunto de informações que suas notas pudessem oferecer, guardar
esses papéis, ainda que não tenha sido uma ação delegada por Anna Joaquina em face de seu
acidente, certamente inspirou seus familiares a atuar segundo os parâmetros e a imagemreferência provavelmente imaginados pela memorialista, fazendo, assim, a doação. Só doa um
arquivo quem supõe que os escritos configurarão para a história o que o titular – centro lógico
da ação – fez para a sua época. “É difícil imaginar o gesto da doação sem o espírito da
notabilização” e pensar sobre a globalidade de sua lógica é o que tentaremos fazer neste
trabalho.22
O diretor do Instituto, Antônio César Caldas Pinheiro, em conversa informal, disse-nos
que, após o falecimento do Cônego Trindade, sua biblioteca particular, na qual constava o
Memorial, foi levada para a Cúria Metropolitana de Goiânia que, por sua vez, teve o acervo

20

VIANNA, Aurélio; LISSOVSKY, Maurício; SÁ, Paulo Sérgio Moraes de. A vontade de guardar: lógica da
acumulação em arquivos privados. Arquivo & Administração. Publicação oficial da associação dos
arquivistas brasileiros, Rio de Janeiro, v. 10-14, n. 2, p. 62-76, jul./dez. 1986, p. 66.
21
A mãe de Anna Joaquina, Dona Luiza Joaquina da Silva, deu seu nome à filha caçula, Luiza Joaquina de
Souza Marques, que nasceu em 09 de março de 1858. Lili também se tornou professora de primeiras letras
como Nhola e faleceu em 22 de junho de1945 sem ter se casado e sem filhos. Cf. CARVALHO, Euzébio
Fernandes de. O rosário de Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques
(Cidade de Goiás, 1881 – 1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa
de Pós-Graduação em História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás,
Goiânia, 2008a, , p. 130-131. Disponível em: <http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-201001-26T134906Z-558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010.
22
VIANA; LISSOVSKY; SÁ, op. cit., p. 68-69.
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transferido ao IPEHBC. No manuscrito, é somente no último ano de registro (1930) que
percebemos a figura do então jovem padre Trindade.
Dia 27 Domingo as 8 h.as da manhan [sic], eu Benedita e Nhola Santhomé fomos na
chacara de Liciduo. q.do viemos o P.e José da Trindade veio dispidir [sic] p.a ir com o
Bispo p.a Bom fim [sic].23
Dia 28 Chegou o P.e José da Trindade já ordenado.24
Dia 31 O S.r P.e José da Trindade celebrou a 1ª vez missa na Igreja do Carmo, dep. s
Nhola convidou p.a tomar café com nôsco [sic], e veio.25
Dia 10 Domingo Esteve aqui o P.e Trindade demanhan [sic], e a noite, e t. m.b.m o
Joãozinho da C.ta q.’ veio dispedir p.a ir p.a Baliza em favor do Eduardinho Guedes
de Amorim.26
Dia 11 O P.e Trindade e Nhô Domingos estiverão [sic] aqui denoite. nesse dia
faleceu repentina- o Jozé Pirillo o qual foi m.to sentida.27
Dia 15 As 6 h.as da tarde sahiu [sic] a prossição [sic] de N. S. da Gloria tendo eu ido
a festa, celebrada p.los P.e Sellizianos [sic]. Na recolhida da prossição, pregou o
jovem P.e José da Trindade, que agradou todo o auditorio. Quando vim fui beijar
Senhor dos Passos.28
Dia 16 O P.e Trindade esteve aqui, veio pedir Benedita p.a fazer cortina p.a janella do
4 da caza [sic] do Bispo D. Manoel. nesse dia eu fui na Abadia, Denoite Mariquita
Nery esteve aqui.29
Dia 19 O P.e Trind.e esteve aqui denoite.30
Dia 16 O Bispo Chegou com o P.e Trind.e (Bonfim).31
Dia 30 P.e Trindade esteve aqui.32

As passagens acima foram as únicas encontradas que fazem referência clara no
Memorial ao reconhecido Cônego Trindade. Através delas verificamos que, assim que
ordenado e, portanto, possibilitado de exercer suas atividades paroquiais na cidade, padre
Trindade logo passou a frequentar a casa de Anna Joaquina a convite de Nhola, também irmã
da autora.33 A aproximação voluntária de Anna Joaquina e de sua família com os clérigos da
cidade é demonstrada pelos registros que fez ainda na primeira década de produção do
23

MARQUES, 1930.04.27. As referências a respeito dos apontamentos efetuados no Memorial seguirão a ordem
autoria, ano, mês e dia, quando necessário for, em que o registro foi feito.
24
MARQUES, 1930.07.28.
25
MARQUES, 1930.07.31.
26
MARQUES, 1930.08.10.
27
MARQUES, 1930.08.11.
28
MARQUES, 1930.08.15.
29
MARQUES, 1930.08.16.
30
MARQUES, 1930.08.19.
31
MARQUES, 1930.09.16.
32
MARQUES, 1930.09.30.
33
Pacífica Josefina de Castro (1846 – 1933) foi fruto do segundo relacionamento de Dona Luiza, com Antônio
José de Castro (1804-1866). Conhecida por Mestra Nhola, como professora de escola particular de ensino
mútuo cumpriu papel fundamental à história da instrução pública em Goiás. Cf. BRETAS, Genesco Ferreira.
História da instrução pública em Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1991, p. 547-551 e BRITTO, Célia
Coutinho Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 69-91. Sobre o ensino
mútuo ou método lancasteriano em Goiás, ver também: SANT’ANNA, Thiago Fernando. Gênero, história e
educação: a experiência de escolarização de meninas e meninos na Província de Goiás (1827-1889). Brasília:
UNB, 2010. 237 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de
Brasília, Brasília, 2010, p. 161- 171.
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Memorial, acentuando-se com o passar da idade da memorialista e de suas irmãs. Com
bastante regularidade, testemunhamos relatos de visitas trocadas e convites para almoço,
jantar e café em sua casa. Entretanto, finda a prática de escrita no Memorial em 17 de
dezembro de1930, ficamos impossibilitados de acompanhar o desenvolvimento da supracitada
amizade entre o eclesiástico e a família da autora, mas não seria equivocado imaginar que a
relação entre eles se estreitara, pois não ocorreu de modo diferente com outros párocos
atuantes na cidade à época da atividade narrativa de Anna Joaquina, como demonstraremos
através de seus relatos.

1.1.1 Por um arquivo pessoal: caminhos precedentes

Em favor da prática de escrita no Memorial, defendemos a ideia de reaproveitamento
de materiais (tinta, pena, caneta para pena, lápis e, sobretudo, cadernos e folhas) por parte de
Anna Joaquina, pois praticamente todos os volumes empregados por ela apresentam rastros de
outrem, ou ainda a indicação de que ali houvera uma construção/reunião material para tal fim.
Tal fato nos leva a pensar sobre as possibilidades e recursos disponíveis ao exercício
escritural nos períodos em que a autora a ele se dedicou. Assim, na tentativa de detectar – e
não decretar34 – o que se via nos finais do século XIX e primeiras décadas do século XX,
observamos que a carestia e, inclusive, a escassez de gêneros básicos à vivência da sociedade
vilaboense era tema com certo fluxo em quase todos os jornais do período.35
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Alain Corbin, em entrevista realizada na Universidade de La Rochelle, a 21 de novembro de 2003, foi
questionado a respeito do livro O mundo reencontrado de Louis-François Pinagot: no rastro de um
desconhecido que trata sobre a “atonia de uma existência comum”. Nesta obra, Corbin propôs-se a usar a
técnica cinematográfica da câmera subjetiva para recriar “o possível e o provável, esboçar uma história virtual
da paisagem, da sociedade habitual e dos ambientes”. Em resposta, disse ele que, sem conseguir penetrar na
intimidade de Pinagot, tentou ressuscitar o que havia em sua volta, pois assim, apesar de não conseguir
conhecê-lo, conseguiria ver o que ele via, colocando-se em seu lugar. Afirmou também não ser possível
penetrar absolutamente nas mentalidades, entretanto, o “problema, para o historiador, é de detectar, e não de
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em: 19 nov. 2011.
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Protestamos pois contra isso de se querer fazer carga ao povo da anarchia actual,
quando o povo até então a tudo tem se conservado alheio, limitando-se, qual
rebanho de Panurgio, a pagar os impostos e soffrer os effeitos da baixa do cambio e
da carestia geral.36

No Memorial, encontramos algumas passagens que igualmente evidenciam essa
situação vivenciada pela antiga capital em determinados momentos na virada do século XIX
para o século XX.37 Em 10 de novembro de 1919, Anna Joaquina relatou ter havido bonita
serenata por motivo da queda dos preços do mercado que “estavão num exagero de careza nos
gêneros alimentícios.38 Dias depois, afirmou estar o mercado “m.to custozo de se comprar”, já
que “os mant.o estava pouco” a ponto de almoçarem apenas carne e farinha de “tão vazio” que
o estabelecimento comercial se encontrava.39
A carestia anunciada e propagada por Anna Joaquina, bem como pelos periódicos que
circulavam em Goiás, fornece uma visão apenas ampliada da situação. Contudo, se levarmos
em consideração os gastos, quando declarados, efetuados pela memorialista e sua família e os
justapusermos aos valores dos artefatos necessários à prática de escrita durante o tempo de
registro, talvez nos aproximemos melhor dos preceitos usados pela autora para o
reaproveitamento das páginas.
Em um dos raros momentos de efusão inscritos no manuscrito, Anna Joaquina
permite-nos dimensionar de maneira mais direta aquilo que considerava dispendioso, quando
relata ter pagado a “Ant.o Jubé”, seu procurador, “100:000 q. horror!”, pela “procuração da
herança de Mariq.a”, sobrando a ela a deixa de “só 900:000”.40 Sua manifestação em palavras,
legitimada pelo uso do ponto de exclamação, evidencia de modo particular suas intenções
com a colocação: em vista do valor pago, isto é, 10% do total recebido, Anna Joaquina ficou
horrorizada com o preço do serviço prestado por Antônio Jubé. Por outro lado, em 1916,
pagou por sua dentadura um valor igualmente alto (80$000), o que quer dizer que sua
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev.
2013.
36
TRISTE realidade, A. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 44, 31 mar. 1892, p. 01. Hemeroteca Digital
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–
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em:
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev.
2013.
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Sobre os efeitos das carências alimentares na saúde dos goianos ao longo do século XIX, frente ao verdadeiro
estado crônico de carestia e de crise alimentar, ver: MAGALHÃES, Sônia Maria de. Alimentação, saúde e
doenças em Goiás do século XIX. Franca: UNESP, 2004. 254 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de
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MARQUES, 1926.03.08, grifo nosso.
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indignação – ou a ausência desta – com o custo despendido está diretamente ligada ao produto
pelo qual paga. Teria ela pensado como poderia uma folha de papel manuscrita, com algum
selo e assinatura, valer tanto? Seria a proximidade de sua família com Antônio Jubé, da qual
falaremos mais à frente, a razão de sua reação, pois esperava desta outra parte um preço
ajustado com a proximidade então existente? Ou estaria sua surpresa relacionada ao tempo de
trabalho? Mesmo que na antiga capital de Goiás o trabalho rústico e artesanal se fizesse
necessário diante de algumas carências materiais – o que tem certa relação com o tempo que
levam as coisas para serem concluídas – Anna Joaquina morava na cidade e deveria estar
familiarizada com os preços praticados. Mas, certamente, o tempo aqui segue em ritmo com a
natureza, aquele do tempo longo e necessário, cujo “produto precioso”, escreve Walter
Benjamim, citando Valéry, é resultado do acúmulo “de uma longa cadeia de causas
semelhantes entre si”, de uma paciência que, antigamente, o homem imitava.41 Desta forma, o
embate gerado pelo valor cobrado de Anna Joaquina por um trabalho de procuração pode tê-la
assustado, afinal, contradiz o ritmo compassado das coisas que a cercam, cujo tempo usado
para se definirem certas situações costumava ser um pouco mais dilatado.
Não possuímos documentos que confirmem o óbito de Mariquinha – outra de suas
irmãs – mas esta faleceu em 21 de maio de 1925.42 “As 4 horas da tarde deu a alma ao
Creador [sic] Mariq.a minha irman [sic]!. dia d’Assunção. Nessa noite veio m.ta gente aqui”,
disse em nota a memorialista. O fato é que Mariquinha deixou uma casa de herança da qual
duas das beneficiárias foram Lili e Anna Joaquina, e que foi vendida ao Sr. Nazareno Roriz
em 04 de março de 1926 por 3:200$000, livre de despesas, cabendo a autora a quantia de
1:000$000.43 Em outras passagens, não com a mesma clareza na manifestação das sensações,
a autora também anotou alguns custos, bem como algumas receitas, o que pode nos fornecer
informações, de certa maneira, sobre a disposição do orçamento doméstico realizado pelas
pessoas de sua casa.
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Dia 9 Eu paguei assinatura do “Anjo da Guarda” 3$.44
Dia 26 O André de [?]45 fez a fornalha46 d’aqui p.r 3$000.47
Dia 10 A cozin.a Maria do Carmo foi despachada da qui p. r q.’ quiz [sic] ir p.a caza
[sic] q.’ dava m.s de doze (o q.’ não vale) [...].48
Dia 16 foi o sofa e cadeiras p.a envernizar.49
Dia 19 Vierão [sic] as cadeiras e Sofá já prompto [sic] custando p. r tudo 25$ [...].50
Dia 19 fiz pagm.to das limp.a das mobília daqui. q.’ importou em 30$000.51
Dia 14 Eu comprei um ferro p.a engomar p.r 8$000.52
Dia 8 Eu e Nhola fomos em caza do Costinha pagar m. a dentadura q.’ foi 80 mil.rs
m.s eu levei 50$ [...].53
Dia 11 Eu e Lili fomos com Alex.a na loja fazer compras, de pratos fazenda e [etc]54
(40$) [...].55
Dia 10 Eu e Mariq.a fomos na Caixa Economica tirar 50$000 p.a pagar o pedr.o q.’
caiou o estuque,56 e Sala.57
Dia 11 Luné veio nos cobrar o annual do Senhor dos Passos, pagamos 22$000.58
Dia 5 P.e Souza celebrou missa aqui no Carmo e dep.s veio tomar cafe aqui. Denoite
Adalberto veio trazer aluguel 50$000.59
Dia 14 O Godofrêdo de Azev.o veio trazer o aluguel de caza 40$000.60
Dia 8 as 10 h.as Eu e Mariq.a fomos vizitar [sic] Filipa, e fui t.mb.m pagar Cecilia q.’
fez o colxão [sic] (8000).61
Hoje 4 de Julho, Ben.e me entregou 71$650 p.a dispezas do mez.62
Dia 19 Eu e Nhola fomos tiramos 87$87 milres p. a dispezas [sic], p.r q.’ a intend.a
não tinha pago os 4 mezes [sic] [...].63
Dia 1º de Novembro de 1923 Quinta. [...] As 11 h.as do dia eu e Ben.a fomos em caza
de Nelito comprei uma bacia de banho a 25$000 detarde fomos a reza. 64
Dia 3 ao ½ dia Adalberto Cam.o veio trazer aluguel de caza 60$000.65
Dia 3 Domingo fui a missa das 10 h.as na Boa M. Dep.s Adalberto veio pagar aluguel
de caza 60$ Dep.s sahiu zangado comigo p.r q.’ eu não deixei Nhola aceitar 60$ e
sim 70$ elle deu.66
44

MARQUES, 1910.06.09.
Este símbolo indica um trecho do Memorial onde não é possível realizar a leitura da palavra completa,
tampouco deduzir por comparação ou outro instrumento metodológico.
46
Fogão a lenha.
47
MARQUES, 1913.05.26.
48
MARQUES, 1913.12.10.
49
MARQUES, 1914.11.16.
50
MARQUES, 1914.11.19.
51
MARQUES, 1914.12.19.
52
MARQUES, 1915.06.14.
53
MARQUES, 1916.06.08.
54
Aqui, Anna Joaquina utilizou um símbolo muito parecido ao utilizado em documentos do século XVIII e que
representa “etc”. Esta informação foi dada por um dos transcritores do Memorial, o historiador e paleógrafo
Antônio César Caldas Pinheiro, também diretor do IPEHBC. Nesse sentido, a palavra “etc” entre colchetes nos
relatos da memorialista e transcritos nesta pesquisa dirão respeito a este símbolo.
55
MARQUES, 1918.07.11.
56
Material a base de cal, gesso e areia, cuja pasta foi muito utilizada no século XIX em decoração de fachadas,
como também no interior de construções sobre rebocos de alvenarias, forros e sancas. Cf. CALDAS, Wallace
[Arquiteto].
Restauração
de
elementos
em
estuque.
Disponível
em:
<http://marciabraga.arq.br/voi/images/stories/pdf/estuque.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2013.
57
MARQUES, 1918.10.10.
58
MARQUES, 1919.03.11.
59
MARQUES, 1920.01.05.
60
MARQUES, 1920.06.14.
61
MARQUES, 1921.01.08.
62
MARQUES, 1922.07.04.
63
MARQUES, 1923.04.19.
64
MARQUES, 1923.11.01.
65
MARQUES, 1924.07.03.
66
MARQUES, 1924.08.03.
45

35

Reparemos que os registros em torno dos gastos realizados, por um motivo ou outro,
passaram a figurar no Memorial somente a partir do século XX, ainda que as anotações
cotidianas tenham seu início em 1881, ano em que Anna Joaquina completou 26 anos. Talvez
este grupo de assuntos – os gastos e as receitas – não tenha atraído sua pena até então ou,
quem sabe, a dinâmica de sua casa tenha se alterado, de modo que ela passasse a
responsabilizar-se por alguns afazeres dos tipos mencionados nos registros; o que não
significa que todos os pagamentos tenham sido efetuados com rendimento adquirido por ela,
como verificamos, por exemplo, no relato do dia 04 de julho de 1922, no qual conta que
Benedita lhe entregou um dinheiro para pagar as despesas do mês.67 Sabemos, a partir das
anotações efetuadas no manuscrito, que Benedita, considerada um membro da família, fazia
bordados por encomenda, recebendo, inclusive, visitas e pedidos de mães interessadas em
instruir suas filhas nessa arte.68 Embora Benedita tenha se casado com Durval Mesquita em 15
de outubro de 1910, pouco foi o tempo em que a cria de Nhola esteve em residência diferente
da mestra, já que Durval, seu marido, constantemente viajava, ficando, às vezes, mais de um
mês fora da cidade. Desse modo, com os trabalhos de bordado, Benedita deveria contribuir
com parte das despesas da casa ou mesmo toda ela em alguns dos meses, pois foi em 19 de
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abril de 1923 que Anna Joaquina e Nhola retiraram na Caixa Econômica um valor próximo ao
dado por Benedita, quase um ano antes, para suprir o consumo mensal.
Lili sempre morou com Nhola e Anna Joaquina. Foi nomeada professora da escola de
primeiras letras do sexo feminino da Freguesia do Carmo da “Provincia de Goyaz” em 08 de
julho de 1889, mediante a aposentadoria de D. Maria Cyriaca.69 Anna Joaquina acompanhou e
registrou a ascensão de Lili à função de mestra.
[Dia]70 9 O T.e C.el Antonio José Caiado71 nomeou Lili para mestra de meninas em
lugar da D. Maria Ciriaca Ferreira.72
[Dia] 11 Faleceu a Mulher do S.r Paulo Marcos d’Arruda. Denoite Nhola e Lili forão
agradecer o Caiado a nomeação.73
[Dia] 15 Lili deu escola p.la 1ª vez.74
[Dia] 9 O Prizid.te D.r Eduardo Augusto Montandon75 vizitou a escola de Lili,
acompanhado do ajudante, Cap.m Brito.76
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A partir destes trechos percebemos que a família de Anna Joaquina possuía boas
relações sociais com famílias tradicionais em Goiás, entre as quais a família Caiado, ponto
este determinante para a indicação de Lili, ainda que a mesma tenha sido reconhecidamente
aprovada em concurso como consta no ofício com data de 10 de janeiro de 1890, anexo ao seu
processo de aposentadoria. No exercício do magistério, portanto, Lili permaneceu até 07 de
novembro de 1919 como professora efetiva, data de sua aposentadoria requerida por meio de
atestado médico.77 Seus vencimentos nos anos de 1897 a 1899, somados às gratificações,
eram de 80$000 mensais;78 já em 1905, de 100$000.79 No ano de 1920, como professora
aposentada, Lili recebia em torno de 110$000 ao mês.80 Além dos respectivos recebimentos,
suspeitamos que a jovem mestra possuísse também uma ou duas casas alugadas, pois pagou
impostos correlatos em diferentes anos para dois endereços diferentes: de uma casa localizada
na Rua 13 de maio81 e outra na Rua Dr. Couto de Magalhães.82
Em 1909, Anna Joaquina mencionou que “D.r Emilio” esteve em sua casa “p.a aluguel
da caza de Lili (rua 13 de Maio)”.83 Quanto à outra propriedade, ainda que pensemos ser
aquela cujo aluguel foi recebido de Godofredo de Azevedo, em 14 de junho de 1920, meses
antes a autora registrou ter Nhola dado a chave da casa em que morou Mariquinha, sua irmã,

77

PROCESSO de aposentadoria de Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 1919. Pasta do
Conselho Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. Ver
também: GOYAZ. Lei n. 457, de 18 de novembro de 1919, publicada na Secretaria da Intendência Municipal
em 18 de novembro de 1919. Concede aposentaria á professora D. Luiza Joaquina de Souza Marques.
Collecção de Leis Municipaes da Capital de Goyaz dos anos de 1915-1919. Capital de Goyaz: Imp. Offi. C.
Alvez Pinto, 1921, p. 188-189. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
78
LIVRO de folha de pagamento. Cidade de Goiás, 1897-1900 [não paginado]. Manuscrito [fragmento].
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
79
LIVRO de folha de pagamento. Cidade de Goiás, 1905-1906, f. 14. Manuscrito. Fundação Educacional da
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
80
LIVRO de folha de pagamento dos funcionários da Intendência. Cidade de Goiás, 1920, f. 17. Manuscrito
[sem capa]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
81
CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1893, f. 28[verso]. Manuscrito. Caixa de
Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de
lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1901, f. 33[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento
de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 21. Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
82
CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1893, f. 30[verso]. Manuscrito. Caixa de
Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de
lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1901, f. 36[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento
de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 22[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento dos prédios urbanos
da capital e povoação do Bacalháo. Cidade de Goiás, 1913, f. 51[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LIVRO de lançamento de
Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1925, f.81[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas Urbanas.
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
83
MARQUES, 1909.03.17.

38

para Godofredo morar.84 Após a venda da casa na qual residia, Mariquinha mudou-se para a
residência “onde era escola de Nhola”85 e, passado alguns anos, essa mesma casa, portanto,
foi alugada a Godofredo. Por outro lado, “Godofrêdo mudou da casa de Lili”, escreveu Anna
Joaquina em 29 de julho de 1921 e, dois dias depois, reitera nossa suspeita ao informar que
“Alzira f.a do João Guim.es cazada com um Soldado (Santos) mudou p.a caza de Lili”.86
Sabemos que a famosa escola de mestra Nhola funcionou por longo tempo em sua própria
residência, a mesma da autora do Memorial.87 A partir de seu manuscrito, não temos como
precisar o endereço desta casa em que Mariquinha e Godofredo moraram, por serem os
registros de Anna Joaquina, além de espaçados, inconclusivos, ou melhor, pouco detalhados a
esse respeito. Amparados pelos seus relatos, podemos apenas indicar que, seguramente, a
propriedade em que morou Mariquinha era próxima à habitada por suas irmãs, já que, após a
mudança de endereço, seu convívio com as mesmas aumentou sensivelmente. Nossa suspeita
ao considerar essa proximidade de endereço não está equivocada. De acordo com Mariana
Curado, em Rua do Carmo, ao descrever os edifícios do lado direito da Rua do Carmo (ou
Rua Dr. Couto de Magalhães) para quem sobe a partir da ponte, na terceira casa desse
caminho localizava-se a primeira escola de mestra Nhola, ou seja, em frente à casa em que
residia com Anna Joaquina e Lili.88 A Rua do Carmo foi também local da primeira moradia de
Augusta de Faro Fleury Curado, mãe de Mariana Augusta Fleury Curado, assim que chegou a
Goiás com o marido Sebastião Fleury Curado no ano de 1896, três anos após a data de seu
matrimônio ocorrido no Rio de Janeiro, onde residiam até então.89 Apesar disso, são poucos
os registros de contato da família de Anna Joaquina com D. Augusta nesse período. Esta
última ausenta-se do Memorial completamente após sua mudança, em 1903, para a chácara
Baumann, que o marido construiu e que assim Anna Joaquina descreveu: “D. Augusta m.er de
D.r Sebastião veio despedir p.a mudar p.a a caza d’ella no Dom João”.90 Contudo, após o ano
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de 1910, encontramos uma quantidade expressiva de notas que dizem respeito a D. Augusta e
às suas filhas, seja por motivo de visitas trocadas, seja por eventos ligados à igreja. O
casamento de algumas delas, como os de Mariana e Maria Paula, por exemplo, ganharam
espaço no Memorial.91 Com o convívio assumido por Anna Joaquina e suas irmãs com a
família Curado, Mariana teve acesso ao local onde a mestra Nhola exercia suas aulas. Nesse
sentido, a suspeita levantada há pouco sobre o endereço da casa em que funcionou sua escola
e na qual moraram Mariquinha e Godofredo parece agora uma assertiva, não? Na Rua do
Carmo, em frente à casa na qual residiam boa parte dos membros da família de Anna
Joaquina.
A memorialista escreveu sobre o andamento de sua residência, mencionando as visitas
que recebiam dos interessados em locar as casas, bem como recebimentos de aluguéis,
reformas para tal finalidade e ainda contratos negociados e assinados para alguns imóveis. No
entanto, ao mesmo tempo em que enuncia um fato passado, o faz por meio de uma escrita
parcimoniosa, privando-nos das minúcias dos eventos descritos, tanto no desenrolar daquele
registro único, quanto ao longo do desenvolvimento de seu manuscrito. Nesse sentido,
podemos saber verdadeiramente que havia bens agenciados pela sua família, mas, em
contrapartida, não podemos nos guiar só por seus escritos, pois estes, se levados a cabo, não
nos dão indicações inequívocas. O que queremos deixar claro é que se considerarmos apenas
o que Anna Joaquina diretamente registra, ficamos impossibilitados de fazer a junção de todas
as peças na busca por uma simples justaposição de itinerários. Frente a tal arquitetura, de certa
forma reconstrutivista, mas complementar à pesquisa, o melhor a fazer seria pensar nas ações
involuntárias inerentes ao que é relatado no Memorial, ou seja, presentes naquilo que não se
precisa espontânea e abertamente dizer, mas que se tornam passíveis de compreensão a partir
do que abrem de possibilidades. É uma via delicada.
O texto é o objeto que representa a materialização do ato de linguagem. Se ele
reproduz não apenas as relações entre os indivíduos, mas também uma convergência de
comportamentos e de valores, ele permite conhecer suas vidas, ou seja, através de suas vidas
escritas encontramos os ecos e as analogias da experiência vivida que se impõem como
evidências.92 No interior desta lógica é que retomamos o que escreveu Anna Joaquina a
respeito dos imóveis administrados por sua família. No ato e no espaço de registro,
constatamos que a autora divide as responsabilidades por esses bens com as irmãs,
91
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compartilhando com elas a condição de proprietária das casas, mesmo que as incumbências
relativas às locações se mostrem encabeçadas por Nhola. A mesma residência citada há
pouco, aquela na qual estiveram Mariquinha e Godofredo, foi compartilhada com ela através
de seu registro memorialístico quando escreveu ter pegado fogo na casa “defronte q.’ mora
Kilina f.a do S.r Benedito Pedro vizinho da nossa q.’ esteve Godofredo”.93 O uso escrito da
palavra “nossa”, independentemente de quem pagou o imposto correspondente à casa, ampara
nessa questão, conduz à ideia de uma responsabilidade compartilhada entre o grupo de irmãs
para com os bens que possuíam. “D. Lola veio tomar a chave da nossa casa p.a mudar p.a ella
(na rua 13 de maio)” notificou Anna Joaquina em 1908 e, em outro apontamento, relatou que
a mesma “inquelina [sic] Quilina” se mudou “d’nossa caza aqui de fronte”.94 Estamos, neste
último caso, novamente falando da casa localizada na Rua Dr. Couto de Magalhães, mais
conhecida como Rua do Carmo. A nota a seguir esclarece melhor esse detalhe.

Eleições
No districto do Carmo todos os eleitores votarão no sallão da escola do sexo
feminino, á rua do dr. Couto (antiga do Carmo), sendo a meza composta dos
cidadãos Umbelino X. de Vellasco, José Bernardino R. de Moraes, José R. Martins,
Francisco Povoa e Manoel Veiga, tendo como supplentes Luiz d’Azeredo e Leoncio
de Camargo.95

Nesta mesma Rua, Dr. Couto de Magalhães, Anna Joaquina pagou o mesmo imposto,
mas de valor maior, para outra casa, talvez aquela em que morava com a sua família.96 Seu
nome, exceto pelo ano de 1913, encontra-se ao lado do de sua irmã Luiza na lista de
recebíveis da rua. Aliás, os pagamentos pelos imóveis, recolhidos em nome de Pacífica, Luiza
e Anna Joaquina ocorriam, no mais das vezes, no mesmo dia do ano, registrados em folhas
que não revelam ser essa (co)incidência uma ação usual dos coletores, já que os recolhes
ocorriam em dias alternados ao longo do ano nos diferentes logradouros da cidade.
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No início da produção do Memorial, a memorialista e sua família residiam na Rua
Retentem; porém, em 1883, mudaram de endereço, saindo da Rua do Mercado para morar na
Rua do Carmo. Um dia antes da mudança, que ocorreu no dia 15 de fevereiro de 1883, a
autora visitou a casa na Rua do Carmo na companhia de sua mãe, como verificaremos a
seguir.

Dia 8 foi dia de Nossa Senhora da Abbadia, fomos a missa depois fomos em caza de
Mariq.a depois Lili ficou lá, as 10 oras [sic] do dia Virginia e Donnanna forão p. a
roça depois Joaq.m Fern’z esteve aqui. detarde a procição [sic] passou aqui no
ritemtem.97
Dia 14 eu e m.a maÿ fomos em caza [sic] da Rua do Carmo. nessa noite Eu m.a maÿ
[sic] e Nhola fomos em caza de Ritta Snr.’ Amelia e Bonsolhos e Pinheiros dispidir
p.a mudarmos p.a rua do Carmo.98
Dia 15 de Fevereiro de 1883 5ª feira mudamos da Rua do Mercado p.a Rua do
Carmo Nhola e Lili forão [sic] demanhã eu m.a maÿ e Esmira99 fomos denoite.
entrei 1º em caza de Cav.e depois viemos.100

Após o dia 15 de fevereiro, a família residiu no atual nº 22 da Rua do Carmo, “do lado
esquerdo, de quem sobe a rua, a partir da ponte”.101 São rastros que levam a crer tratar-se da
casa em que morava a família de Anna Joaquina, especialmente por ser uma propriedade
sobre a qual o imposto era mais caro e, por conseguinte, deveria ser maior em extensão,
conseguindo, assim, comportar todos os moradores e o grupo de crianças matriculadas na
escola de Mestra Nhola. Consideremos, assim, como um ponto significante e, por hora,
desvelado, tendo em vista as combinações sempre cambiantes dos feixes de campos de
possibilidades que se realizam no discurso histórico, mas que, por outro lado, são sistemas de
possibilidades que modelam a ação e o saber, impondo coações a acontecimentos que, sem
eles, seriam contingentes, arbitrários e aleatórios.102
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Um sistema de possíveis é um sistema de rarefação; ele trabalha constantemente
para apagar o traço de forças que uma vez o transgrediram. A eventualidade que não
se inscreve nele não é logicamente impossível [...] Não é, pois, que não existam
exceções, mas que o excepcional, que transcende realmente o sistema de possíveis,
pode dificilmente ter deixado marcas no Arquivo. Um sistema de possíveis não se
contenta em coagir e em dar as condições da experiência em um certo domínio, ele
produz e reproduz o esquecimento. Na História, o real sempre foi mais que estas
possibilidades materializadas que deixaram seus traços no Arquivo, porquanto ele
incluía todas estas exceções que nunca foram concretizadas como possibilidades
reais. Ao mesmo tempo, o real na história é menos que o possível, pois o sistema de
possibilidades inclui todas as possibilidades reais não realizadas.103

Não sabemos o que foi feita da antiga residência da autora na Rua Retentem, pois não
há descrições precisas a respeito no seu manuscrito, nem sobre tê-la alugado, nem sobre tê-la
vendido. Talvez, como mencionamos atrás, nas primeiras décadas em que Anna Joaquina
passou “estocando” entre os papéis os eventos de sua contemporaneidade, tais temas ainda
não configurassem entre aqueles de seu interesse conservar por meio da prática escriturística;
ou, ainda, porque pela idade – 28 anos em 1883 – assuntos dessa relevância ficassem a cargo
não só das mulheres mais velhas da família, como também do único homem da casa, o Totó,
que, como veremos, carregava e assumia para si a “tutela” autorizada pelas e das mulheres de
sua casa, principalmente, das mais novas como o eram Lili e Anna Joaquina.104 Totó, por
vezes, as acompanhava nas festividades, visitas e passeios, mas envolvia-se também com
parte de suas atividades profissionais.105 Provavelmente por causa da paternidade, Antônio
103
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Luis de Castro conseguira emprego público, fazendo parte da mocidade da época proveniente
das famílias “arremediadas”.106 De acordo com Bretas, Antônio José de Castro, pai de Totó,
Nhola e Mariquinha, foi quem implantou o ensino mútuo na Cidade de Goiás, tendo sido,
além de professor, deputado provincial, inspetor geral da instrução pública, diretor do Liceu
por algum tempo e secretário do Governo.107. O tenente coronel foi nomeado “Director do
Lycêo” da antiga capital pelo presidente da Província em 24 de outubro de 1862.108 No mais,
foi presidente e secretário da Câmara Municipal de Goiás entre 1847 e 1865, provedor da
Fazenda em 1850 e 1851 e presidente da Assembleia Legislativa Provincial em 1863.109 Em
outras palavras, uma influência relevante às atividades que exerciam Totó e Nhola. O irmão
da memorialista, do mesmo modo, exerceu cargos públicos. Foi oficial e porteiro da
Secretaria do Conselho Municipal, assinando e compondo documentos diversos como
secretário.110 Seus vencimentos não se distanciavam muito dos de sua irmã Lili, pois, com as
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gratificações, ficavam em torno de 100$000 mensais,111 exceto quando foi deputado estadual
por duas legislaturas, entre 1895 e 1900. Todavia, é possível que tenha sido um dos principais
administradores dos bens deixados por seu pai, após a morte, o que justificaria, por sua vez,
os inúmeros relatos de Anna Joaquina sobre suas viagens a Aldeia (Mossâmedes), Curralinho
(Itaberaí), Cachoeira Grande, Ferreiro, Trindade, Barra, Ouro Fino, Santa Luzia, entre
outros.112
Apesar de alguns apontamentos demonstrarem que Anna Joaquina, igualmente,
colaborava com as atividades das irmãs professoras, ela não foi educadora. Presumimos que a
autora também ocupava seus dias, nas primeiras décadas de escrita do Memorial, com
atividades de costura e engomadura, pois encontramos anotações onde conta ter cortado e
feito vestidos a pedido de alguém. Conferimos, inclusive, que ganhou de presente dos irmãos
um ferro de engomar, passando a receber visitas para este fim como mostram os fragmentos
textuais abaixo.
[Dia] 20 Estive em caza de Mariq.a fazendo vestido p.a ella demirino.113
[Dia] 27 Eu fui acabar o vistido [sic] de Mariq. a e Ritta veio p.a nos irmos com ella
na Cambaúba Lili foi.114
[Dia] 4 [...] Nesse dia Toto Nhola e Lili comprarão um ferro de engomar p.a mim.115
[Dia] [?] Antoninha de Sá Paulina veio aqui engomar. 116
[Dia] 3 Esteve aqui Cicilia de Freitas p.a fazer o vistido de noivado.117
[Dia] 26 Cicilia de Freitas cazou-se [sic] com Honorio da Matta o cazam.to [sic]
sahiu [sic] daqui, o noivo [?].118
Dia 5 Choveu m.to Tristaoz.o veio concertar a Machina [sic].119
[Dia] 4 Eu acabei vistido de noivado de Amanda. 120
Dia 3 Eu estive em caza de D. Idalina cortando vistido [sic]. 121
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Dia 25 Annica Macedo veio aqui fazer vistido [sic]. 122

Tais passagens sugerem que Anna Joaquina exercia o trabalho de costura e
engomagem. Encontramos ainda, no interior do manuscrito, um pedaço de papel recortado
que contém, com letra da própria autora, os valores – por certo que se cobraria – da
“engommação”, título este colocado na primeira linha disponível à escrita da fração de
página. Na terceira linha abaixo deste, Anna Joaquina inscreveu uma coluna vertical de
palavras à direita onde se lê: “Camiza”, “Calça”, “Colarinho”, “Punho”, “Meias”, “Lenço”,
entre outros, num total de dez itens. Na outra coluna, paralela à primeira, tem-se o que se
acredita serem os valores para engomar cada uma destas peças ou parte de peças do vestuário:
“300”, “300”, “100”, “200”, “40rs”, “20rs” etc.123 Tendo em vista nosso objeto de pesquisa, e
única fonte encontrada que trata das ocupações diretas de Anna Joaquina, esta pode ter sido a
principal atividade geradora de receita de sua parte. Entretanto, nos relatos referentes ao
século XX, esses serviços prestados não acompanham mais suas escritas, neste momento mais
voltadas às atividades relacionadas às cerimônias e celebrações de sua religião, a católica.
Sendo assim, a partir dos testemunhos que a autora deixou atrás de si, desconfiamos
seriamente de que grande parte dos gastos rotineiros de sua casa corria às expensas de Nhola,
professora de escola particular por mais de 50 anos e proprietária de algumas casas então
alugadas.
Segundo Célia Britto, biógrafa de Pacífica Josefina de Castro, suas aulas particulares
eram frequentadas por mais de cem alunos, a preços de 2$000 réis para as meninas e 3$000
réis para os meninos.124 Não há informações lançadas no Memorial que complementem estes
dados, apenas os registros de uma constante entrada de alunos na escola dirigida por Nhola e
algumas saídas, no mais das vezes, por motivos não revelados. Em relatório extenso e
detalhado, apresentado pela Inspetoria de Instrução Pública no ano de 1881 ao intendente
municipal, contava a capital com apenas quatro escolas particulares, sendo que:

A unica que regularmente funcciona, e com incontestavel aproveitamento é a mixta,
estabellecida na Freguesia de Sant’Anna da capital, regida por D. Pacifica Josephina
de Castro. Estão matriculados 54 alunnos de ambos os sexos, e frequentam 48.125
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Apesar das divergentes informações quanto à quantidade de alunos matriculados na
escola de Nhola, a oscilação é possível em face da procura de pais e responsáveis pelas aulas
da mestra. Acompanhemos mais de perto a rotina da escola de Nhola que Anna Joaquina
apontou no Memorial e, num sentido paralelo, aproveitemos para conhecer um pouco mais
dos conteúdos regidos pela sua pena.
Dia 26 Entrou p.a a escolla o filho do Prezidente [sic] e a filha do Ajudante de
ordem. nesse dia a Folia do Divino Espírito Santo veio aqui. denoite foi em caza de
M.a madrinha D. Angelica.126
Dia 19 a Bazilia m.er do T.e Pedro Nunes veio aqui, e tambem a D. Anna Vicentinho
veio falar p.a a Sobr.a vir a escola.127
Dia 21 foi Domingo detarde fomos em caza de Silvina, q.do viemos estava aqui a
Mariq.a Cin.a que veio falar p.a por a f.a na Escola.128
Dia 25 Silvina fez annos; eu dei a ela um lenço bordado. nesse dia Joaq. m Fernz.’
veio aqui. detarde Nhola e Lili forão detarde em caza de Silvina. denoite Mariq. a
Jardim veio p.a tirar o Sobr.o da escola.129
[Dia] 18 Houve Chrisma [sic] Nhola chrismou 6 meninas.130
[Dia] 25 Nhola recebeu o retrato de Arthur Carn. o q.’ formou.131
[Dia] 1º de Maio de 1890 Houve Mez de Maria Nhola foi e levou as meninas. nessa
noite chegou o correio e troxe [sic] as promoções dos Sarg. os Abrahão da Maya
Chico Povôa O Luiz Mesquita e Siberalino e outros. 132
[Dia] 30 de Maio de 1890 Nhola atarde [sic] levou as meninas no Rosario p.a
confessarem.133
Dia 29 Fui a missa na caza das freiras, depois q. do viemos a prosição [sic] do Divino
as 9 horas, depois Eu e Maria Benedicta fomos a festa cahio [sic] p. a Imperador p.a
anno de 99 o S.r Antonio Martins Milamexas. Capitães do mastro Siberalino e
Torquatinho. detarde houve ensaio de bouquetas f. as de Zeca J.m. Nessa noite houve
Theatro (o Fantasma Branco).134
Dia 11 Marica Povôa veio ensaiar o Perdão q.’ as meninas vão cantar. 135
Dia 7 Nhola foi em caza de Silvina p.a pedir o Brito p.a dar licença p.a um Soldado
cazar com Docilia.136
Dia 29 Eu fiz annos ganhei m.to detarde Mariq.a veio aqui; e Iaya tambem. denoite
teve Theatro na escola de Nhola as figuras forão as filhas de J.m S.ta Anna e
Benedicta daqui.137
Dia 21 detarde a mâi [sic] e irmâ [sic] de S.r Bispo veio aqui. D. Raymunda e D.
Laurina. nesse dia as 2 horas da tarde o S.r Jose de Alencastro veio p.a tirar retrato
da escola de Nhola. nos todos tiramos com as meninas e meninos.138
Dia 27 Sizenando deo [sic] o f.o d’elle p.a Nhola (João) nesse dia P.e Caetano estava
se aprontando p.a mudar p.a aqui na rua do Carmo.139
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Dia 14 Sesta [sic] feira da Paixão fomos a festa isto é, Eu Anna Ben.e e Liberalina na
Bôa morte e Nhola Lili Mariq.a no Rosario. A tarde teve a via sacra q.’ o P.e Ramiro
fez, acabada teve o Perdão q.’ as meninas de Nhola costumão cantar. 140
Dia 16 As 5 horas da tarde veio as Freiras (6) 3 q.’ veio trazer as 3 p. a tomar conta
do Hospital. Nhola foi com alg. mas meninas da escola p.a comprimenta-la e atirarem
flores, vieram do hospital p.a a caza aqui vizinho acomp.a os S.rs Dzo.s Emilio Povôa
Tonico Ag.to e m.tos outros.141
Dia 27 Fiota e Missias do Pinto estiverão aqui p. a pedir Nhola p.a arranjar com Jubé
a recolhida do marido de Form.a p.a cá. nessa tarde Eu e Lili fomos t. mb.m vizitar
Marica de Barros.142
Dia 15 Durval e Umb.la p.a Curralinho. nesse dia as 3 horas da tarde veio uma m.er
entregar uma menina p.a Nhola – de nome Alexandr.a p.a morar aqui. nessa n.te teve
ensaio de Missa p.a o dia de Nossa Senhora do Rosario.143
Dia 17 O Pedro f.o de Nhaninha veio pedir Nhola p.a telegrapha [sic] p.a Fanico (D.r
Afranio) p.a nomear elle 1 grau acima do q.’ era, e Nhola telegrafou; e foi atendida
nesse m.mo dia Joâo Craveiro fez o m. mo pedido a Nhola. Nesse dia Arthur filho do
S.r Pedro da Luz morreu.144
Dia 12 Eu e Nhola fomos em caza de Raul Coutinho vizitar Ernestina q.’ veio de
Ouro-fino e voltava logo. Nesse dia o João Ignacio do Espirito Santo mandou o
retrato d’elle, e dos 3 f.os p.a Nhola.145
Dia 6 Eu e Benedicta fomos vizitar Toto. Dep. s q.do viemos elle mandou o Antenôr
trazer o bouquet da formatura de D.r Netto p.a Nhola como lembrança.146
Dia 21 Nhola fez annos, as 10 horas as meninas da escola de Cirçe de Cam.o veio
aqui (a mandado de Fany, de Bomfim [sic]) vierão comprimentar Nhola. Dep. s veio
Nhanhãn m.er de Sipião, a f.a de D.r Luiz do Coutto, recitou discurso m.to bonito. as 2
h.as da tarde Adalberto Cam.o esteve aqui. Detarde esteve aqui Myrtes de Britto e
alg.mas discípulas m.s tarde veio a fam.a de D.r Sebastião D.r Luiz do Coutto as f.as de
Jubé, Cici com a m.er Maria Peclat e a mâi, D.rs João da C.ta e Rangel e dep.s Jozias
de das Dôres com a m.er e a f.a de D. Jovita e Dirce de Moraes.147
Dia 4 Nhola não deu escola p.r ser dia de S.ta Barbara teve missa m.to enfluida [sic],
com muzica [etc] denoite Eu estive em caza de Franklina.148

Percebemos nestes trechos que a rotina em torno dos irmãos tem lugar cativo no
manuscrito de Anna Joaquina. Seus registros colaboram com a ideia disseminada pelas obras
que tratam, ou mesmo que mencionam a pessoa de Pacífica Josefina de Castro como
professora que conquistou o respeito da cidade e a estima de seus alunos e que, além disso,
alcançou certo prestígio ainda em vida.149 Por meio dos “olhos” da memorialista, observamos
a movimentação na casa que dividia com Nhola, não só de pais interessados nos métodos da
professora para seus filhos, sobrinhos e netos, como também um grande número de
cumprimentos recebidos por ocasião de seus aniversários, seguidos de homenagens; e mais:
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sua intercessão em diversos assuntos, quer junto a Afrânio de Melo Franco, um de seus exalunos e político de prestígio na capital da República,150 quer por meio do comendador
Joaquim Rufino Ramos Jubé, que exerceu diferentes cargos no espaço político goiano e era
amigo muito próximo da família da autora.151 A Alexandrina, menina deixada aos cuidados da
mestra em 15 de setembro de 1915, embora não seja citada como o foi Benedita nas obras às
quais tivemos acesso, é presença constante no Memorial como integrante da casa em que
moravam Anna Joaquina e suas irmãs até o dia 30 de julho de 1927, data em que às “4 horas
da tarde Alexandrina d’aqui, foi morar com a mâi d’ella, pediu Nhola p. a isso”, registrou a
autora.152 Todavia, quase um mês depois, escreveu que “Alex.a d’aqui veio aqui dizer q.’
queria voltar p.a cá”.153 São sinais que, de certo modo, evidenciam o perfil evocado pela
literatura a respeito de Nhola e que, até certo ponto, justificam essa memória resgatada e
propagada.
Recapitulemos agora parte da rotina de professora da Mestra Nhola, a fim de dar
sequência à análise. Em Goiás, no século XIX, na maioria das vezes a escola funcionava na
casa do próprio mestre, ou em casa alugada por este, ressarcido posteriormente por tal custo
ou parte do custo.154 No caso de Nhola, sabe-se que durante uma parte de seu magistério sua
escola foi em sua residência, isto é, a mesma de Anna Joaquina, onde as aulas se dividiam
entre a sala maior e a varanda.155 Não procedia assim, entretanto, por falta de casas. Pacífica
Josefina de Castro devia ser a responsável pelo grande movimento de interessados em alugar
alguma das casas que possuía e que a memorialista registrou no Memorial. Descobrimos
impostos prediais urbanos pagos por ela nas Ruas 13 de maio,156 Moretti Foggia (duas
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casas),157 Dr. Corumbá158 e Beco da Vila Rica (duas casas).159 Anna Joaquina também fez
menção de uma casa na Rua do Comércio, uma “casa do Correio” e uma na Rua Nova.160
Todas permaneceram alugadas a terceiros sendo, uma delas, à Intendência para o
funcionamento da escola de Maria Henriqueta Peclat. Em 05 de maio de 1916, a autora foi
junto com a irmã “em caza de Nhola na rua direita p.a concertar p.a a intendência alugal [sic]
p.a a escola de M.a Pecla”.161 Não acompanhamos as minúcias das negociações entre Nhola e
a Intendência Municipal por não haver tais descrições no manuscrito, mas em 31 de outubro
de 1919 a Mestra celebrou contrato junto ao órgão para a locação de um prédio à Rua Moretti
Foggia, nº 06, pertencente a ela, o qual estipulou em 30$000 mensais o valor do aluguel a ser
pago.162 Meses depois, por meio de um requerimento, Nhola solicitou, inclusive, o embolso
de 50$000, diferença entre o valor pago pela Intendência e o valor estipulado em acordo
contratual.163 A escola funcionou na Rua Direita (também conhecida como Rua Moretti
Foggia)164 até data próxima a novembro de 1920, quando foi alugada ao Sr. Pedatella “dep.s
q.’ Maria Pecla mudou a escola de lá”.165 Paralelo a estes recebimentos, como gratificação
mensal “em recompensa e auxilio aos bons serviços que presta a instrucção publica”, Nhola
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recebia também a quantia de 60$000 como professora subvencionada do município desde
janeiro de 1916.166
Deduzimos que essa família ainda complementava o orçamento doméstico, em alguns
períodos, sobretudo no século XX, fornecendo as refeições básicas diárias em regime de
pensão, serviço este também prestado a elas por alguns meses entre 1928 e 1929 pelo valor de
“1:20:000”.167 Em 1922, Anna Joaquina registrou que “P.e Souza veio aqui falar p.a cozinhar
p.a elle (pensão)” e que, já no dia seguinte, começaram “a mandar comida p.a elle”.168 No
mesmo ano, justificou que “desde o dia 17 o siminarista João não pode vir alm.ar e jantar p.r
estar duente”.169 Por indicação dos padres, acreditamos que a casa da autora servia almoço e
jantar regularmente a alguns seminaristas, a ponto de explicar a ausência de um deles, como
foi colocado. Em fevereiro do ano seguinte temos outro indicativo, quando relatou que padre
Carlos lhes mandou “o Siminarista Leônidas p.a almoçar e jantar aqui”.170 Muito antes destas
datas, as ocorrências de trocas de cozinheiras “ajustadas” e “despachadas” de sua residência
são uma constante no Memorial. Se para oferecer o serviço de “pensão” ou não, fato é que os
integrantes da família de Anna Joaquina não cozinhavam com muita assiduidade e optavam
por contratar alguém para este trabalho. Sabemos que a memorialista realizava algumas
atividades domésticas, mas, em geral, suas descrições restringem-se à limpeza. Em algumas
ocasiões, pela ausência da cozinheira, passou pela cozinha, mas não faz parte de seus registros
a prática de cozinhar com frequência. Apesar da ausência de uma atividade pré-definida,
como possuíam Nhola e Lili, Anna Joaquina costurava, mas também colaborava com os
trabalhos de suas irmãs, até certo ponto. Ocupava-se com as obrigações sociais comuns àquela
sociedade; dedicava-se à sua devoção e às atividades que assumia junto à igreja, além dos
trabalhos exigidos pela sua escrita contínua (escrever, construir/manipular seus suportes e
revisar, quem sabe, seu conteúdo por alguns momentos). A soma de tais ocupações tomavalhe um bom tempo, uma vez que, em determinadas situações, quando sua atenção mais
dedicada foi necessária, como quando sua mãe adoeceu, falecendo mais tarde, abandonou
temporariamente a escrita. Este seria apenas um lado, o mais fácil de pensar, da discussão
acerca do abandono momentâneo de seu exercício escritural; o outro seria através do
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mapeamento de seus silêncios autoimputados, assunto que guardaremos para mais tarde,
especificamente para o capítulo posterior. Mas apesar de um tempo de consistência diferente
do que conhecemos atualmente, seu reconhecimento está implícito tanto pelo ato de escrevêlo (ou deixar de escrevê-lo) quanto na escolha do que fazer com a sua disponibilidade. São
caminhos que se convergem para um mesmo lado: para a valorização desse tempo na vida e
na escrita.
As disposições fornecidas até aqui em torno das possibilidades de rendimento
daqueles que dividiam a casa com Anna Joaquina não serão computadas no sentido de
encontrar um denominador comum, a partir do qual seriam subtraídos os supostos valores que
poderiam ser pagos à época pelos materiais fundamentais ao exercício escritural. Se assim
procedêssemos, boa parte do esforço seria desconstruído pela presunção de que se pode
assegurar, por meio de um regime de autenticidade e veracidade balizada pelo uso de
documentos de arquivos, a totalidade do vivido. Não obstante, para além do aspecto
institucional, que coloca o arquivo como espaço depositário e de preservação de papéis inertes
à espera da ação ativa da ciência histórica, o arquivo é, antes de tudo, “a dobra que deve ser
desdobrada no fluxo do pensamento do historiador. Como se, escreve [Arlette] Farge,
desdobrando o arquivo tivéssemos o privilégio de tocar o real”.171 De acordo com esta lógica,
o que aqui empreendemos foi a busca heurística dos movimentos cotidianos que,
reconstituídos como parte de um enredo em torno da economia doméstica vivenciada pela
família de Anna Joaquina, dessem conta de abrir à análise e ao entendimento os traços
particulares que fizeram com que a autora não necessariamente comprasse, mas se servisse,
em benefício de sua prática (escrever), de materiais que, em determinada circunstância,
abandonaram seu estado original para dar lugar a um novo estatuto dentro da ordem, aquele
que, por ato manuscrito, arquivou os acontecimentos dignos de lembrança.

1.2 Suportes do tempo passado: aspectos materiais

Com a finalidade, portanto, de encontrar os significados ausentes, o enfrentamento de
dados, relativos às diferentes esferas da economia doméstica na qual Anna Joaquina esteve
inserida, não nos acomoda à ideia de que ela, se assim o desejasse, poderia efetuar a compra
dos artefatos imprescindíveis ao seu projeto escriturístico. Sua família era numerosa e os
recursos financeiros significativos. A maneira que compôs seus escritos do cotidiano assume,
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de certa forma, o modo como, no seio de sua família, foram administrados os ganhos e os
gastos obtidos. Ao fio de sua escrita, Anna Joaquina e suas irmãs pareciam funcionar num
regime de comunhão responsável pela administração dessas receitas, colaborando
reciprocamente em face das necessidades emergentes. Com a morte de Sá Marcelina, por
exemplo, tia dela e de Lili, e, provavelmente, a última moradora da casa que pertenceu a seu
pai, padre Pio, a propriedade na Rua da Cambaúba foi então vendida a João da Maia por
“4:00$000”. Deste valor, coube de herança a Anna Joaquina e Lili a quantia de “2:66$666”,
mas “logo depois Mariq.a deu o dinheiro que recebemos” ao padre Caetano para que este
levasse “ao S.r J.m S.ta Anna Andr.e p.a tirar a Epotheca da casa d’ella, que é 1:500:000. O q.’
restou pagou divida de Nhola q.’ t.mbem devia o J.m de S.ta Anna Andr.e”, escreveu ela.172
Uma amostra relevante de como devemos pensar as relações mantidas em sua casa e refletir
sobre o sentido desse tipo de atitude que não nos parece arbitrária nem seguida de convenções
estabelecidas por códigos sociais prévios, mas acordados internamente e indiretamente como
maneiras de ser no interior de seu espaço privado.
Talvez Anna Joaquina tenha mesmo sido a que menos contribuía concretamente com
as receitas mensais, mas do que lhes era central, nada parecia faltar em sua casa afora as
eventualidades que transcendiam suas ações. Em contrapartida, entre os recursos financeiros
disponíveis, seriam estes suficientes ou mesmo acessíveis à compra dos utensílios de escrita
por parte da memorialista?
Por ocasião desta pesquisa, dividimos o corpus documental deixado por Anna
Joaquina em quatro grupos: 03 livros grandes com folhas de aproximadamente 22 x 31 cm, 08
cadernos pequenos de medidas aproximadas a 21,5 x 15 cm, 15 cadernos escolares com
tamanho em torno de 16 x 22 cm e 02 volumes de páginas do tipo almaço. Assim como o foi
a variedade de papel utilizado pela autora, foram os preços destes materiais comparados aos
diferentes tipos de suportes oferecidos pelo mercado naquele momento. Tomemos como base
os objetos fundamentais à prática escritural e que constam entre os materiais utilizados por
ela: livros grandes de capa dura, cadernos diversos e papéis provavelmente de tipo almaço,
tinta, pena, caneta para pena e lápis. Diante do número de pedidos e faturas com utilitários
para escrever a que tivemos acesso, conseguimos ter uma ideia aproximada do custo
despendido com o registro manuscrito à época, embora essas fontes não sejam claras quanto
ao tipo específico de papel e caderno ou mesmo a marca do material solicitado e pago para
diferentes instâncias, o que pormenorizaria os efeitos desta contraposição. Entrementes,
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apesar do caráter vago desses pedidos, conseguimos obter alguns resultados que são
suficientes.
Em 1881, atendendo ao pedido da Sala das Ordens da Presidência de Goiás, a
“Thesouraria Provincial” de Goiás comprou da Casa João Gonzaga de Siqueira duas resmas
de papel florete pautado fino por 26$000, uma botija de tinta preta por 3$000 e uma caixa de
penas Mallet por 2$500.173 Essa mesma casa vendeu ao engenheiro da Província de Goiás, Dr.
Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim,174 dois meses depois, um livro branco a $800, cadernos
de papel pautado e liso a $200 cada um.175 Entre o livro branco e o caderno de papel,
verificamos uma variação considerável no custo que não saberíamos justificar por
desconhecer concretamente o tipo de material que foi pago com esses valores. Por outro lado,
quando o artigo é mais bem caracterizado, temos a ideia de que a qualidade do suporte, ao
lado das especificações exigidas, influía consideravelmente em seu preço, pois um “Livro de
papel holanda pautado e lithographado com capa de couro com 130 f.s para caixa geral”, no
mesmo ano, foi entregue pela mesma repartição a Leonor Gertrudes Fialho dos Guimarães por
50$000, junto a três “cadernos” de $800 cada um.176 Mas de que tipo de livros e cadernos
tratam essa faturas?
No interior do arquivo, afastados, provisoriamente, de suas práticas taxonômicas
comuns com suas maneiras próprias de categorização do acervo, entre os “documentos da
história”177 buscamos exemplares análogos aos suportes adquiridos por Anna Joaquina e que
lhe fossem coevos. Entre aqueles utilizados em Goiás para algum tipo de administração e
controle – e que estão sendo referenciados ao longo deste trabalho – encontramos manuscritos
para registro de protocolos e requerimentos junto à Intendência Municipal (1925), para
celebração de contratos com a mesma Intendência (1912), para pagamento de seus
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empregados (1905); outros para se tomar nota das receitas aviadas pelo Hospital de Caridade
de São Pedro de Alcântara (1883 e 1888), para registros de ordem de pagamentos da
Secretaria da Fazenda (1852), para a nomeação de títulos dos empregados da presidência
(1858), de arrecadação da Província de Goiás (1857), de folha de pagamento dos empregados
da Instrução Pública (1868) e aluguéis de casas e expediente das aulas da Província (1871),
para a troca de correspondência com a presidência (1880), para fazer o registro dos
vencimentos dos empregados da Câmara (1892) e para a cobrança de impostos prediais (1913
e 1925). Todos estes suportes de escrita possuem a mesma dimensão estrutural, sendo
pautados ou não, e trazem em sua folha de guarda178 um termo de abertura. Neste,
encontramos a palavra “Livro” que o identifica enquanto material, mas também a indicação
do fim a que se destina, como expresso abaixo.

Termo de abertura
Servirá este livro para lançamento dos mappas de frequencia das alunnas da Escola
Municipal do sexo feminino do Districto de Sant’Anna. Contem 50 folhas,
rubricadas por mim do seguinte modo – E.Povoa [rubrica] – e leva termo de
encerramento. Goyaz, 1º de Fevereiro de 1913.
O Delegado Litter.o
Emilio Fran.co Povoa179

Outro ponto em comum desses manuscritos são suas capas espessas e duras – quando
existentes – e a estampa imprecisa que cobre algumas unidades, divergindo apenas em sua
cor. Suas folhas, quando comparadas uma a outra, de acordo com o livro que as carrega,
também apresentam diferenças quanto à sua qualidade (espessura, textura, cor, pautas) o que,
certamente, influiu no preço de cada volume. Independentemente do órgão solicitante,
acreditamos que os livros cuja quantidade de folhas foi especificada nos pedidos são esses
com capa dura e que custaram, por exemplo, 3$500 a unidade (com cem folhas) às Secretarias
do Governo e Militar em 1885. No mesmo pedido, compraram ainda uma caixa de penas de
aço por 2$500 e meia resma de papel almaço a 6$500.180 “Cadernos de papel para officio”,
em1899, custaram à Secretaria do Interior $416 cada um.181 Salientamos novamente que
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pedidos que demandavam com a chamada por “cadernos” realizavam-se sempre a custos mais
baixos se comparados às solicitações por “Livros”, provavelmente pela estrutura mais frágil e
menos formal.
Durante seu exercício profissional, a professora Lili por diversas vezes repassou ao
delegado literário, responsável pelo seu distrito, a lista de pedido de materiais para o
expediente da escola em que atuava. No mais das vezes, nela constava um livro em branco de
cinquenta ou cem folhas “p.a frequencia” e/ou um “livro em branco de 50 f.s p.a matricula”,
além de botija de tinta, livros didáticos, dúzias de lousas, dúzias de lápis para lousas, lápis
para papel, canetas, penas e resmas de “papel pautado p.a escriptas, taboadas e modelos de
escripta”, não necessariamente nesta ordem, tampouco em todos os pedidos – mas o “livro”
sempre foi mencionado.182 O delegado literário, tendo como atribuição contribuir para a
propagação e efetivação do ensino,183 transmitia a solicitação à Inspetoria Geral da Instrução
Pública de Goiás que, por meio de um ofício anexado ao pedido e à relação de alunas
frequentes na referida escola, o apresentava na Presidência do Estado. Através deste processo,
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o Tesouro Público providenciava a relação necessária junto aos estabelecimentos comerciais
instalados na cidade.184
Em nota fiscal emitida no ano de 1884, a “Thesouraria Prov.al” comprou na Casa de
João Gonzaga de Siqueira diversos materiais para o expediente escolar, pois além dos livros
do Abílio,185 “Cathecismo do Pará”, lousas, canetas para lousa, tabuadas, “Cartas de Abc”,
cartilhas, “Historia do Brasil – J. Macedo”, entre vários itens, incluiu-se nesta lista uma resma
de papel a 12$000, uma botija de tinta preta por 3$500 e um “L.o em br.co de 50 f.s” que
custou 2$500.186 Por que não o mesmo tipo de livro solicitado pela mestra Lili em seus
pedidos, bem como fizeram outros mestres do período?187
Devido ao contato que tivemos com os materiais oriundos da instrução pública,
especificamente aqueles para controle e fiscalização da Inspetoria Geral de Instrução,
nomeadamente mapas de frequência, livros de matrícula e termos de exames e, em virtude do
tipo de suporte utilizado nestas três causas, cremos que os livros regularmente requeridos
pelos mestres enquadrem-se nestes propósitos. Alguns termos de exame, por exemplo,
apresentam vestígios claros de pertencimento, no passado, a um suporte como o livro grande
184
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de folhas pautadas e de onde eventualmente foram retiradas aquelas páginas, algumas vezes,
grosseiramente. Estes termos ou atas de exame não continham mais que três ou quatro folhas,
onde o(a) professor(a) relatava minuciosamente a relação de alunos(as) aprovados(as) nos
respectivos ensinamentos (leitura de livro ou manuscrito, escrita/caligrafia e contabilidade), a
data, hora e local do exame, como também os examinadores presentes sob a regência do
delegado literário. Os tais exames realizavam-se regularmente nas escolas públicas e
particulares da Província.188 A observação voluntária desses materiais escolares contrariou
nossa premissa de que esses termos se fariam apenas em papéis pautados do tipo almaço,
como imaginamos terem sido, em sua maioria, feitos os mapas trimestrais de frequência dos
alunos e alunas, os quais, inclusive, não possuem os rastros visíveis nos pontos da emenda,
habitualmente encontrados em par na parte central dos livros, de que outrora pertenceram.189
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Cidade de Goiás, 12 dez. 1901. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de
Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo
feminino do Districto do Carmo durante o 1º trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza
Marques. Cidade de Goiás, 31 mar. 1902. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica
do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 3º trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de
Souza Marques. Cidade de Goiás, 29 set. 1904. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação
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No ano de 1899, a Secretaria de Instrução pagou a “Pereira da Silva e C.ia” 6$000 por
um livro pautado em branco e 2$500 por uma caixa de “colxetes p.a papel” (também
conhecidos como percevejos), muito utilizados para prender uma folha às seguintes.190 Em
proposta enviada à mesma Secretaria pela “Perillo & Viggiano”, a resma de papel saiu por
10$000, a caixa de penas por 2$400, $124 aproximadamente por um lápis da marca Faber,
livros em branco de cinquenta folhas a 4$000 cada, caneta para pena por $50 a unidade e um
tinteiro de ferro a 3$000.191 Em 1914, a caixa de penas ficou em 2$000 na loja da Alencastro
Veiga.192 Enfim, seja de penas e tintas para escrever, seja de papéis para com elas escrever,
não podemos considerar estes itens – ou a soma deles – largamente acessíveis à compra e ao
uso no período destacado. Primeiro, porque eles teriam alguma utilidade para uma margem
estreita da população se considerarmos os indivíduos que praticavam a escrita, ou melhor, que
sabiam escrever.193 Falamos de uma Província que, na segunda metade do século XIX, se

Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da
escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 2º trimestre, sob a regência da professora
Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 28 jun. 1904. Pasta da Intendência Municipal de Goiás.
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das
allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 1º trimestre, sob a regência da
professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 01 abr. 1907. Pasta da Intendência Municipal
de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de
frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 2º trimestre, sob a
regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 01 jul. 1907. Pasta da Intendência
Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA
trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 4º
trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 02 jan. 1908. Pasta
da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi;
MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo
durante o 4º trimestre de 1909, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de
Goiás, 03 jan. 1910. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás –
Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do
Districto do Carmo durante o 1º trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques.
Cidade de Goiás, 01 abr. 1912. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de
Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
190
RECIBO da Pereira da Silva e C.ia à Secretaria de Instrucção. Cidade de Goiás, 26 abr. 1899. Relação de
Documentação Avulsa, caixa 524, pacote de ofícios da Secretaria de Instrução, Indústrias, Terras e Obras
Públicas. Arquivo Histórico Estadual de Goiás.
191
PROPOSTA de orçamento da Perillo & Viggiano à Secretaria de Instrução Pública da Capital de Goyaz.
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Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
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– Arquivo Frei Simão Dorvi.
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CEGRAF/UFG, 1991, p. 422.
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afigurava como uma “ilha de letrados” em meio a um mar de analfabetos.194 Em segundo
lugar, os valores para a obtenção desse conjunto de materiais talvez não fossem justificáveis
mediante o destino pensado para eles. Ponto sobre o qual nos deteremos por um momento.
Subtraídos do atrativo de somar os custos que se teria com os produtos relativos à
prática da escrita pra obtermos um total, como já dissemos, pensemos de outra forma. Diante
de um tal contexto, o que seria gastar entre $416 e 3$500 por um caderno simples, mas com
páginas ou, para os mais criteriosos, com um livro de papel de cem folhas – e capa dura – em
vista da carestia geral e, mais particularmente, alimentícia dos goianos naquele período, cujos
valores da carne seca – gênero essencial à população e, maiormente consumido pela
dificuldade de se obter carne verde (fresca) de qualidade – variavam em torno de $467 a
1$000 o quilo entre 1885 e 1896?195

194

CARVALHO, 2003, p. 63 apud SANT’ANNA, Thiago Fernando. Gênero, história e educação: a
experiência de escolarização de meninas e meninos na Província de Goiás (1827-1889). Brasília: UNB, 2010.
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Todos sabem que a alimentação em Goyaz, além de insuficiente é, em geral, de
pessima qualidade. [...] A carne verde, unica alimentação que se podia ter em
abundancia e de melhor qualidade, é justamente a peior [sic] e a que se tem tornado
mais escassa. Entre nós o trigo é carissimo, pelo que não póde haver abundancia de
pães que constituem em certos lugares o principal alimento da população. Portanto
si [sic] nos falta a carne, estamos na miseria, porque é a unica alimentação que
podemos contar.196

Se tomarmos a farinha de trigo como parâmetro, componente alimentar caríssimo aos
goianos, alcançaremos, mais precisamente, o quão onerosa poderia ser para seus bolsos a
compra de materiais de escrita, principalmente aos cidadãos comuns que destes não dependia
o trabalho, tornando-se – e por que não? – artigos de segunda, terceira ou quarta necessidade,
artigos objetivamente dispensáveis. Os jornais, em quase todas as suas edições, traziam
consigo não só os preços praticados no comércio da cidade dos produtos alimentares mais
requisitados pela população, como também comentários a respeito da situação vivenciada em
torno desses mesmos valores. A farinha de trigo, nesse cenário, comprava-se ao custo de
1$280 a 3$000 o quilo,197 preço, portanto, “caríssimo” como demonstrou o periódico Goyaz
em 1892. Ainda neste ano, outro jornal também declarava que a “farinha de trigo está por
196
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preço excessivo, tendo-se vendido arroba de 22$000 a 30$000”.198 A medida utilizada pelo
periódico – “arroba” – equivale a quinze quilos. Notamos, desta maneira, que os valores
estipulados para a farinha de trigo beiravam, praticamente, as importâncias necessárias à
aquisição dos livros para escrever. Se contarmos que não bastava somente o livro, mas que era
preciso também a pena, a tinta, a caneta para pena e o tinteiro, os esforços talvez não
valessem a pena, submetendo-se ao uso que se daria do conjunto de artigos destinados à
escrita manual. Diante desta conjuntura, compreende-se a aplicação nas escolas de certa
quantidade de “materiais alternativos” para o exercício da escrita, como:
as ‘tábuas’ (tabuletas) e os ‘panos’ encerados nos quais se escrevia com um pequeno
estilete, gravando-se as letras na fina camada de cera que cobria a superfície. Este
tipo de material era alternativo ao papel pelo seu caráter reutilizável, pois, bastava
alisar a superfície encerada para poder escrever novamente. [...] Para anotações
como estas, utilizava-se também a ‘ardósia’, uma espécie de quadro pequeno, de
superfície lisa, de espessura geralmente não superior a cinco milímetros, feita de
pedra ardósia – daí o nome – na qual se escrevia com giz, podendo se apagar e
reutilizar.199

O que concluímos até aqui é que o uso do papel restringia-se ao extremo necessário,
uma vez que, mesmo acessível, era um produto caro, não devendo ser empregado de maneira
indiscriminada ou ordinária. O agenciamento do que se tinha para escrever e o papel usado
com este fim encontrava-se atravessado por essa ideia. Utilizá-lo, então, para uma escrita do
cotidiano, talvez não fosse uma medida responsável para o período; todavia, reutilizá-lo,
sobretudo quando se tinha a contribuição de outrem, apresentava-se mais vantajoso, eficaz e
profícuo à economia doméstica.
Os suportes utilizados por Anna Joaquina trazem consigo indícios dessa plausível
contribuição, provavelmente por parte de seus irmãos ligados a diferentes atividades que
tinham o papel como uma das principais ferramentas de trabalho. Em meio aos 28 volumes
que Anna Joaquina escreveu, três deles qualificamos como livros grandes de papel,
amparados pela classificação dada aos livros públicos encontrados e que lhe são congêneres.
Apenas um deles ainda tem para si sua capa dura e original. Vamos agora conhecê-los.

198

ESTADO DE GOYAZ. Orgam do Partido Republicano Federal. Cidade de Goiás, n. 41, 12 mar. 1892, p. 03.
Hemeroteca
Digital
Brasileira
–
Biblioteca
Nacional.
Disponível
em:
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev.
2013.
199
VOJNIAK, Fernando. O império das primeiras letras: uma história da institucionalização da cartilha de
alfabetização no século XIX. Florianópolis: UFSC, 2012. 328 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de
Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012, p. 270-271.
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1.2.1 Livros grandes de papel
Imagem 01 – Capa do Livro grande de
papel I.

Imagem 02 – Interior do Livro grande de
papel I.

Memorial, capa – 1881 a 1886.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Memorial, página de 17.10.1882 a 04.11.1882.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Este suporte contém registros que vão de 01 de janeiro de 1881 a 29 de novembro de
1886. Suas páginas não são originalmente pautadas, o que fez com que a autora as traçasse a
lápis. É o único da tríade sem pautas e que apresenta recortada sua ponta superior, local
rotineiramente destinado às rubricas e paginação efetuadas pelos agentes públicos que o
repassavam ou o manuseavam. A capa – distinta somente na cor – e a estrutura condizem com
outros tantos livros, assim classificados, utilizados pelas instituições e órgãos públicos
existentes na Cidade de Goiás.200 Como exemplificamos há pouco, esses livros, oriundos da
burocracia institucional, trazem em seu interior, na folha de guarda, um termo de abertura e,
em sua última página, o termo de encerramento onde novamente se armazena o nome e
200

DIÁRIO de coleta. Cidade de Goiás, 1895. Manuscrito. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo
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1888. Manuscrito. Caixa do Hospital São Pedro. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei
Simão Dorvi; DIÁRIO de cobrança de imposto – Tesouraria da Fazenda. Cidade de Goiás, 1857-1858. Relação
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rubrica do responsável pela sua paginação, além do número total de páginas que foram
numeradas para determinada finalidade, podendo ser de manuseio do próprio agente, ou ainda
repassados a um terceiro que o houvesse solicitado via ofício. Todos trazem em suas páginas,
no canto superior direito, a assinatura e o número da folha, esta última ora manuscrita ora
graficamente, como forma de autenticar, controlar e sancionar publicamente um objeto de
utilidade oficial e administrativa. Entretanto, no caso do suporte de Anna Joaquina, tal espaço
foi retirado – e acreditamos que propositalmente – omitindo a abreviação nominal ali contida.
Acompanhemos esse detalhe mais atentamente.
Imagem 03 – Livro grande de papel I: canto superior direito recortado.

Memorial, página de 17.10.1882 a 04.11.1882.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Na imagem acima, conseguimos visualizar o resquício de assinatura que existia
anteriormente no canto superior da página, um sinal que confirma nossa hipótese de que Anna
Joaquina reaproveitava materiais antes úteis à outra função que não aquela de reter a
lembrança através de uma ação pessoal e particular, mas outra, aquela das ocupações políticas
e reguladoras, cuja forma informativa oficial conjuminava-se à dos papéis administrativos.
Um segundo suporte do mesmo grupo, igualmente adotado pela memorialista, contribuirá
com essa hipótese de uma prática do palimpsesto em Anna Joaquina. Trata-se de um livro
sem capa, originalmente pautado, com problemas decorrentes da falta de preservação e
conservação. Todavia, sua estrutura ainda reserva no canto da folha a rubrica e, quando
possível de observar, os números manuscritos das páginas que, ao invés de recortar, a autora
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riscou na tentativa de apagar, ou melhor, de ignorar o momento em que a utilidade do livro de
papel foi outra. Tal feito nos permite uma reflexão crítica visto que, do mesmo modo “que o
esquecimento é a condição da memória, o apagamento é a do escrito”.201 Anna Joaquina
modificou a condição prática de existência dos suportes, invertendo suas funções e
imprimindo-lhes, a partir daí, o seu olhar do tempo, como se em posse – numa aproximação
material metafórica – do librillo de memoria de Cardenio, cujas páginas são revestidas com
uma cobertura que permite escrever com um estilete e reutilizá-las depois de tê-las apagado,
isto é, um lugar-comum de escritos “transitórios, apagados no momento em que sua utilidade
tiver desaparecido ou tão logo tenham sido copiados em um suporte mais durável”,202 o que
não deixa de ser um indicador manifesto da fragilidade e impotência de toda e qualquer
escrita. E apesar do sucesso garantido em boa quantidade das páginas que rabiscou, algumas
delas nos ficaram como pontos de luz, até porque, após o ano de 1891, a memorialista
despreocupou-se com a assinatura retraída, passando-lhe somente um traço e, posteriormente,
esquecendo-se dela por completo.
Imagem 04 – Livro grande de papel II: paginação e rubrica de “Gomes da Neiva”.

Memorial, página de 24.04.1890 a 18.05.1890.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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O livro que contém esta página aborda os acontecimentos relatados por Anna Joaquina
de 15 de março de 1887 a 01 de fevereiro de 1896. Foi seguramente rubricado e paginado por
Antônio Manoel Gomes da Neiva que, de 1882 a 1886, ocupou o cargo de presidente da
Câmara Municipal de Goiás. Sua assinatura contida no livro Ata referente a esses anos condiz
exatamente com aquela encontrada no manuscrito de Anna Joaquina: “Gomes da Neiva”.203 A
dita Ata da Câmara foi toda redigida pelo então amanuense e secretário Antônio Luis de
Castro, o Totó, irmão da memorialista.

Sessão extraordinária em 7 de janeiro de 1883
Presidencia do S.r Gomes Neiva
As dez e meia horas da manhã achão se presentes os Snr.es Gomes da Neiva,
Leopoldo Jardim, Fonseca, Constancio e Felicissimo foi aberta a sessão. O S. r
Presidente declara que sendo hoje o dia da posse da nova Camara que tem de servir
no seguinte quatrinio de 1883 a 1886, e achando-se na ante salla os Vereadores
Eleitos, nomêa [sic] uma Comissão que tem de recebel-os, composta dos Snr.es
Felicissimo e Constancio e introduzidos na salla das sessões com as formalidades
do stillo, tomarão assento a direita do S.r Presidente o qual em seguida mandou o
Secretario ler um breve relatório das ocorrencias havidas durante os dois últimos
annos, finda a leitura convidou aos Vereadores aprestarem [sic] juramento e cada um
por sua vez prestou pela formula seguinte – Juro aos Santos desempenhar as
obrigações de Vereador da Camara Municipal d’esta Cidade de Goyaz, de promover
quanto em mim couber os meios de sustentar a felicidade e integridade do
municipio. Foi convidado o Vereador Ernesto com o mais velho para occupar a
cadeira da presidência afim [sic] de proceder-se a Eleição do Presidente effectivo da
Camara e occupando a respectiva cadeira nomeou uma comissão para acompanhar
os Vereadores antigos até a porta da salla, a qual foi composta dos Snr.es Antonio
José Ignacio e Luis Caiado, e voltando a comissão o S.r Presidente declara q.’ se vai
proceder a eleição do Presidente effectivo da Camara, e assim praticando forão
recebidas nove cédulas para Presidente, que derão o seguinte resultado; Antonio
Manoel Gomes da Neiva com oito votos e José Francisco Povôa com um, em vista
d’este resultado foi declarado Presidente o S.r Antonio Manoel, e occupando a
respectiva cadeira declarou qui [sic] ia se proceder a Eleição para Vice Presidente
[...] E nada mais havendo a tratar o S.r Presidente encerrou a sessão e designou o dia
19 de Fevereiro futuro para ter lugar a 1ª sessão ordinária do corrente anno, foi lida
aprovada e assignada a presente acta. Eu Antonio Luis de Castro, Secretario da
Camara a escrevi. [assinaturas].204

Com a convivência aqui revelada entre Totó e o presidente da Câmara, mas também
com outras figuras ligadas a determinados cargos públicos, não seria equivocado imaginar que
203
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o irmão de Anna Joaquina tenha colaborado com alguns dos suportes de escrita usados por
ela, assim como com os demais apetrechos oportunos ao mesmo fim. Em 1891, foi dele o
ofício que pediu, para os trabalhos de apuração de votos da eleição, uma botija de tinta, duas
versões de papel florete liso, uma caixa de penas de aço e cinquenta envelopes grandes que,
somados, custaram 13$000 à Intendência.205
A presença de Antônio Manoel Gomes da Neiva no livro em que escreve Anna
Joaquina, com efeito, vai além da coexistência, no lugar de trabalho, com o irmão da autora.
A história nos revela pelo menos três sujeitos com o mesmo nome de Antônio Manoel Gomes
da Neiva. Mariquinha, irmã de Anna Joaquina, casou-se com um deles em 14 de novembro
de 1869, cuja certidão da união diz ser o Alferes Antônio Manoel Gomes da Neiva, seu
esposo, filho legítimo do também nomeado Antônio Manoel Gomes da Neiva com a mulher,
D. Anna Maria de Jesus.206 Apesar dos três homônimos, podemos garantir ser do marido de
Mariquinha o “sinal desenhado”207 que acompanha o suporte de sua irmã, pois, quando
faleceu sua mãe, D. Anna Maria, assim se pronunciou o jornal O Publicador Goyano:
“Fallecerão – no dia 1º do corrente a Exm.a Sr.a D. Anna Maria de Jesus, mãi do capitão
Antonio Manoel Gomes da Neiva, presidente da camara municipal; e o jovem Porfirio Leite
de Barros.208 A nota reintera nossa suspeita de que o cunhado de Anna Joaquina foi o
presidente da Câmara eleito em 1883 e registrado na Ata pelo secretário Antônio Luis de
Castro. Dessa maneira, sendo de Antônio Manuel, marido de Mariquinha, a assinatura contida
nela, sabemos ser dele também a rubrica que acompanha algumas das páginas do Memorial de
Lembrança.
Como depositário das notícias que o cercam, o manuscrito de Anna Joaquina também
se refere aos óbitos mencionados no periódico goiano, informando que “Dia 1º de Junho de
205
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1885 as 5 oras da manhã Falecerão: – Porfirinho; e logo depois a Nhanhã maÿ de Ant.o
M.el”.209 Antônio Manoel (filho) faleceu em 15 de agosto de 1902, notícia esta igualmente
reproduzida na folha da memorialista, bem como no jornal Goyaz.

Falleceu, a 15 do corrente, o nosso amigo capitão Antonio Manoel Gomes da Neiva.
O finado, que era homem sincero e muito caridoso, foi deputado provincial,
vereador da Camara e, durante o Governo Provisorio, membro da Intendencia
Municipal.
A’ sua inconsolavel viuva, ao nosso amigo major Antonio Luiz de Castro, irmão da
mesma, e aos demais parentes, apresentamos os nossos pezames.210

A nota do jornal confirma o grau de parentesco de Antônio Manuel com Totó e Anna
Joaquina. Ainda que mais próximo de Antônio Luis de Castro entre os irmãos de sua esposa,
Antônio Manuel era, portanto, membro da família da autora e, provavelmente, sabia da
existência do Memorial, conhecendo, possivelmente, a aplicação que ela daria àquelas folhas
que outrora ele rubricou. Não estamos aqui a afirmar que conhecia o conteúdo ministrado por
ela no manuscrito, nem que pelas suas mãos, literalmente, o livro de papel chegou até Anna
Joaquina, mas são possibilidades que devem ser consideradas. A contar com a colaboração
daqueles que lhe são próximos para produzir seus escritos, a autora deve ter dado algumas
explicações e, inclusive, recebido algumas sugestões a respeito. Podemos até arriscar
imaginar algum tipo de recomendação sobre o que escrever e como escrever. A forma como
se apresenta sua escrita ajusta-se de certo modo ao caráter pontual e franqueado dos
documentos oficiais, redigidos na esfera pública, administrativa e escolar, lugares de trabalho
de seu irmão, cunhado e de duas das irmãs. Os padrões de escrita utilizados nos termos de
abertura, localizados nas folhas de guarda dos livros de controle e administração em Goiás,
por exemplo, são indícios substanciais dessa aproximação entre modelos dispostos e com
finalidades díspares. Em algumas ocasiões, Anna Joaquina também nomeou e, de certa
maneira, justificou seus escritos antes de iniciá-los. Precedendo, no mais das vezes, um novo
ano de registro, ela acomodou aquilo que poderíamos classificar, do mesmo modo, como um
termo de abertura, só que de suas próprias inscrições, ao escrever “Este livro é destinado p.a
escrever couzas ocorrido de todos os dias” ou, ainda, “Memorial de lembr.a do anno de
1916”.211 Também as marcações cronológicas – ano, mês, dia, hora e feito – dão ritmo e
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acompanham seus apontamentos e eram, igualmente, uma preocupação elementar para
aqueles que escreviam nos livros oficiais. E por que essa postura se fez proeminente nas notas
que a memorialista realizou do cotidiano? Seu manuscrito foi acessível aos outros também?
Aberto? O Memorial é um arquivo pessoal da sociabilidade compartilhada, mas parece-nos,
até aqui, também compartilhado com seus parentes pelo menos no campo das ideias. Nele,
aplica-se aos apontamentos uma rigorosa localização no tempo, alinhavando o feito à sua data
de ocorrência. Quem sabe por seu valor utilitário, para o uso do tempo passado no tempo
presente, para relembrar. O arquivamento da memória no papel não é uma prática neutra; é
muitas vezes a única ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele desejaria ser visto, é
desafiar a ordem das coisas, assim como o trabalho do tempo.212
No mesmo livro de Ata da Câmara, apresentado há pouco, entre os presentes na
sessão, encontramos o paulista e futuro administrador de Goiás, o coronel Francisco Leopoldo
Rodrigues Jardim (1847-1920),213 que veio para Goiás a convite de seu parente, o Sr.
Leopoldo de Bulhões.214 Em Goiás, Francisco Leopoldo Jardim exerceu vários cargos. No
âmbito municipal ocupou postos eletivos, foi deputado provincial (1884-1885), vereador em
1886; foi ainda coronel da Guarda Nacional, deputado à Constituinte de Goiás, deputado
estadual (1895-1897), presidente do Estado e senador (1900-1917).215 Em 18 de fevereiro de
1899, foi eleito deputado ao Congresso Nacional com 76 votos dos 78 eleitores para
completar o mandato de “Urbano Coelho de Govêa”, então eleito presidente do Estado.216 No
ano seguinte, Totó tentou a vaga de senador estadual, mas recebeu somente três votos dos 71
votantes que elegeram Miguel da Rocha Lima com 54 votos.217
Não temos como demarcar a proximidade de Antônio Luis de Castro com Leopoldo
Jardim, pois seu nome no Memorial figura apenas em duas datas: 11 de agosto de 1881, na
qual Anna Joaquina relacionou as figuras públicas que partiram para a corte e no dia de seu
212
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falecimento, 03 de março de 1920. Tendo em vista a função que cada um exerceu no espaço
público, sabemos que se conheciam e que circularam em diversos momentos pelos mesmos
lugares. O que queremos dizer é que onde estavam os suportes por este assinalado, Totó
poderia estar também. Onde circulava Leopoldo Jardim, Totó poderia circular também. Tal
observação nos leva ao terceiro suporte desse grupo, o qual contém em sua folha a rubrica de
Leopoldo Jardim, ou seja, a mesma lavrada nos documentos que carregam sua assinatura.218
Imagem 05 – Livro grande de papel VIII: paginação e rubrica de “Leopoldo Jardim”.

Memorial, página de 01 a 12.05.1908.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Pertencente aos registros do século XX, de 01 de janeiro de 1908 a 05 de julho de
1911, neste suporte notamos que Anna Joaquina não mais se incomodava com a origem dos
mesmos, negligenciando inteiramente a existência da rubrica de “Leopoldo Jardim” ao
sobrescrevê-la. Quem sabe a missão de seu manuscrito, nesse ponto, já não se encontrasse
legitimada por sua escrita, prescindindo de qualquer tentativa em esconder os sinais daquela
operação administrativa, uma vez que permitiu que ambos os textos coabitassem o mesmo
material. Ainda que este caso não se remeta a uma publicação manuscrita destinada, de modo
218
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declarado, à circulação, como indica Chartier, o manuscrito autógrafo oferece boas vantagens,
pois sua forma se mantém aberta às correções, recortes e adições, protegida, por assim o ser,
das alterações introduzidas por qualquer tipo de edição que lhe é exterior.219 A materialidade
do texto que se mostra apresenta-se sem nenhuma forma de censura parcial, que corromperia
sua originalidade e que restringiria a escrita regular, dotada, por essência, de traços que
permitem abranger suas negações e restrições, fortuitas ou não. À compreensão depende essa
experiência concreta, esse elo entre o objeto material e o texto que ele transmite. Em outras
palavras, considera-se que:

os textos não existem fora dos suportes materiais (sejam eles quais forem) de que
são veículos. Contra a abstração dos textos, é preciso lembrar que as formas que
permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam profundamente da
construção de seus significados.220

O estudo do tipo de escrita (e da maneira pela qual a mesma avança sobre a folha) não
se realiza em separado das condições de sua produção. Deste modo, a página adquire status de
papel principal. Apesar do trocadilho oportuno, o que queremos dizer é que ao reutilizá-las,
Anna Joaquina enfatizou a importância que tiveram para ela seus registros, os quais, mesmo
sucintos, só em razão do papel puderam cumprir sua imaginada função: arquivar o tempo que
passa. Os cadernos pequenos, grupo que doravante iremos abordar, mostram-nos de maneira
mais acentuada como tais artefatos – os papéis – tornaram-se os protagonistas da atividade
escriturística desenvolvida pela memorialista, na medida em que foram, pelo menos sua
metade, exclusivamente criados para apoiar essa prática narrativa.

1.2.2 Cadernos pequenos

Compostos por folhas diversas, de origens e materiais distintos, alguns dos cadernos
pequenos se oferecem ora reunidos por primitivas amarrações à linha, com indícios de uso de
algum tipo de cola para contribuir com a junção das folhas, ora suas páginas se encontram
conectadas apenas por um ou dois percevejos metálicos de duas pontas que se abrem, em
sentido oposto, quando atravessados pelo material que tem por objetivo agrupar. Dos oito
suportes que representam esse grupo, quatro deles conservam – ou mesmo tiveram – para si
219
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uma espécie de capa de couro ou de papel mais grosso. Não se trata aqui, tal como vimos
acima, da reutilização de cadernos, dessa prática que nos faz pensar nos palimpsestos e nos
scriptoria medievais, mas na montagem individual e artesanal do caderno-objeto na própria
época da tipografia.
Imagem 06 – Capa do caderno pequeno
III.

Imagem 07 – Caderno pequeno X.

Memorial, capa – 1898.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Memorial, 1913.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Todos os cadernos pequenos possuem esta dimensão de meia página. Diverso do
primeiro grupo trabalhado pelo tamanho, ou melhor, pelo espaço disponível à escrita, esse
conjunto aborda no máximo dois anos de anotações em cada unidade. Na capa de couro,
apresentada na imagem nº 06, testemunhamos um registro que diz: “9452/Antonio Luis de
Castro/Capitão honorario do Exército”. Novamente nos deparamos com a presença sinuosa do
irmão de Anna Joaquina, Totó. No entanto, não encontramos em arquivo nenhum tipo de
manuscrito similar a estes, o que corrobora a desconfiança de que a autora os tenha montado.
Na imagem ao lado, de nº 07, apontamos para o detalhe do material que prende o volume: o
colchete para papel. Provavelmente, mais um dos itens conseguidos com a ajuda do irmão ou,
quiçá, do cunhado. Este ponto metálico foi largamente utilizado pelas repartições públicas da
época em documentos que somente juntos adquiriam sentido como processo, como é o caso
de diferentes ofícios em que se solicita uma verba para pagamentos de artigos comprados para
o expediente das Secretarias, por exemplo, e que carregam, em anexo, as notas
comprobatórias e recibos de entrega.221
221
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Alguns dos volumes que compõem esse grupo tiveram suas folhas recortadas, ou
mesmo divididas em duas para formar o suporte. Os demais não proporcionam abertamente
esta visão; quem sabe tenham servido de inspiração ou, simplesmente, foram mais bem
acabados, já que apresentam pontos materiais em comum àqueles declaradamente
manipulados. Por meio de um trabalho artesanal, esses suportes contêm partes heterogêneas
de uma mesma categoria – a folha de papel – mas que se homogeneizaram por um bem
comum: o caderno para escrever. Como um trabalho similar ao de patchwork, se coseram os
pedaços de padrões distintos em nome de um projeto singular. Quatro entre os oito cadernos
apresentam esse trabalho de maneira mais ostensiva: os suportes IV, IX, X e XI.
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Imagem 08 – Caderno pequeno IX: diferentes papéis.

Memorial, página de 08 a 14.04.1912.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Na imagem acima dispomos de uma sequência de três páginas. Através delas, notamos
que as páginas anterior e posterior não pertencem ao mesmo tipo de material da folha exposta,
a qual aborda os acontecimentos de 08 a 14 de abril de 1912. Olhando com atenção,
observamos que aquelas contêm pautas, a primeira com pautas na cor vermelha e a segunda
na cor azul. A imagem não nos permite aqui demonstrar, mas a qualidade do material
igualmente se altera entre papéis mais grossos, mais ásperos, mais finos e mais frágeis. Outro
detalhe importante fornecido por essa passagem é o recorte das páginas ou, em outras
palavras, são os limites tortuosos resultantes de um corte impreciso. Em inúmeras laudas
constatamos essa imprecisão à medida que o contorno da folha não acompanha de modo
equivalente a linha de sua pauta final ou inicial. Ao contrário disso, em sua maior parte (final
e inicial), são estas atravessadas pelo corte da tesoura responsável em delimitar o espaço da
escrita.
Outro ponto que destaca ainda mais o trabalho de confecção desses suportes são as
disposições das páginas, por vezes invertidas em relação ao seu arranjo original.
Normalmente, uma lauda pautada, seja de um caderno de qualquer tipo, seja de folha de
almaço, por exemplo, conta comumente com um espaço maior que antecede a primeira linha
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disponível à escrita. Da maneira pela qual foram compostos, os cadernos pequenos de Anna
Joaquina apresentam esse espaço em lugar oposto, isto é, no final da página. A sequência de
imagens que exibiremos a seguir, apesar de não trazer aos olhos a verificação das pautas,
ainda que se trate de um volume originalmente pautado, concede a visualização de outro
vestígio que, do mesmo modo, elucida a afirmação proposta. Elas pertencem ao caderno que
contém os eventos que vão de 01 de março de 1899 a 20 de maio de 1900, e que conserva
parte de sua capa de couro com os dizeres: “9349/2º [?] M.el G. P. da S.ª/Memorial”. Cremos
que apenas a última palavra foi escrita por Anna Joaquina.
Imagem 09 – Caderno pequeno IV: paginação e rubrica de “R. Lima” no canto
superior direito.

Memorial, página de 26 a 30.03.1899.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

A maioria de suas folhas, como podemos observar na reprodução acima, traz a
assinatura “R. Lima” no canto superior direito. Entretanto, em alguns pontos a encontramos
invertida, assentada no canto inferior esquerdo, como demonstrado na imagem subsequente,
de nº 10.
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Imagem 10 – Caderno pequeno IV: paginação e rubrica de “R. Lima” no canto
inferior esquerdo.

Memorial, página de 17 a 24.07.1899.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Já explicamos, alguns parágrafos atrás, a lógica que acompanha as abreviações
nominais e a paginação manuscrita em livros da esfera administrativa, investidos de valor de
comando e reconhecimento. Nesse sentido, como não há a possibilidade de essa rubrica, em
seu estado e suporte original, ter sido feita no canto inferior esquerdo, sabemos que desse
modo foi arranjada pela produtora do Memorial durante o processo de montagem do caderno.
A assinatura retraída, portanto, que o acompanha, certamente representa o sobrenome “Rocha
Lima”, nome de família considerada tradicional em Goiás como foram “Fleury Curado”,
“Jardim”, “Moraes”, “Gouveia”, “Jubé”, “Bulhões”, “Caiado” e “Ludovico de Almeida”.222
No campo político encontramos três representantes de tal família nesta época: João da Rocha
Lima (que se casou com Laura Fleury de Amorim, a Laurita), Miguel da Rocha Lima (marido
de Ana Godinho) e Joaquim da Rocha Lima (cuja esposa foi Leonor Sócrates). Todos são
222
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filhos de Flanklin da Rocha Lima com a Sra. Adelaide Carneiro da Rocha Lima. O casal teve
seis crianças ao todo.223
Munidos da configuração genealógica da família e descendentes do Sr. Franklin,
notamos que ao sobrepô-la aos apontamentos realizados no Memorial, num primeiro
momento, o contato da família de Anna Joaquina com os integrantes da família Rocha Lima
não foi muito além dos ritos sociais obrigatórios que dirigiam a vida dos indivíduos daquele
período: visitas para dar pêsames pela morte de um parente, por motivo de doença ou mesmo
para agradecer uma visita como aquela ocorrida pelos mesmos pêsames, por exemplo. No dia
17 de setembro de 1881, a memorialista relatou uma visita (não a única do dia) na companhia
de Mariquinha e Antoninha à chácara do Sr. Franklin.224 Seis anos depois, contou ter ido com
as “Mariq.as” visitar o senhor Franklin que passava mal e, na data seguinte, colocou a nota
sobre seu falecimento e enterro.225 Nos primeiros meses de produção, ela assentou o
casamento da “Snr.a D. Antônia da Rocha Lima”, filha de D. Adelaide, com o “Snr.’ José de
S.taAnna X.er de Barros”,226 bem como a morte deste, seu marido, passados dois anos.227 Após
quase quatro anos do primeiro casamento, disse ter se casado com seu primo “Angolim”
(Angelino Resende) a “Josefa f.a do S.r Franklin”.228 Em 18 de agosto de 1888, a autora
também registrou o casamento de “João do Franklin com Laurita”. Contudo, este registro está
localizado após a data do dia 28 do mês de agosto e anteriormente ao dia 29, o que indica que
a autora soube do evento dias depois de ocorrido. Podemos, inclusive, considerá-lo um
acréscimo às suas anotações pelo caráter tardio e deslocado, pois o dia 18 de agosto
propriamente dito, com informação diversa, teve sua localização acertada, aquela após o
registro do dia 17 e precedente ao dia 19 desse mês. O casamento da filha deste casal, Corália,
também foi acrescido ao Memorial.229 Poucos meses depois, outro membro da família Rocha
Lima ganhou espaço entre os relatos de Anna Joaquina e este talvez seja o que mais apareça
guarnecido com seu sobrenome nos escritos dela em razão de sua carreira política. A autora
anotou que se uniu a “Annica f.a do Ant.o Godinho” a pessoa de “Miguel da R. Lima”.230 O
enlace de “Maria Carlina da Rocha Lima” com “Gabriel de Abreu Roriz” aconteceu um ano
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depois.231 Já o homem caçula dessa família, o Joaquim da Rocha Lima, teve seu matrimônio
lançado no Memorial em 19 de junho de 1902.
O que queremos demonstrar é que, num primeiro olhar, somente em virtude do óbito,
do casamento ou de algum fator político é que os “Rocha Lima” se fazem declaradamente
presentes nos escritos de Anna Joaquina. Há certa formalidade em torno dos acontecimentos
que envolvem essa família e que ganharam a pena da memorialista, o que nos faz outra vez
sugerir a influência de Totó em face do material usado por ela para compor o suporte. Em
contrapartida, suas notas são econômicas e encobertas por um tom de privança que nem
sempre permite identificar de quem fala. O tratamento dado às pessoas segue, em grande
parte, apenas com o primeiro nome, ora no diminutivo, ora como um cognome (Mariquinha,
Mariquita, Maroca, Annica, Aninha, Ritoca, Ritinha, Bita, Marianinha, Firica, Antonina,
Antoninha, entre outros) e, por vezes, apontado em virtude de um terceiro ou de um lugar:
“mulher do”, “marido de”, “filha(o) de”, “do”, “viúva de”, “afilhado de”, “irmã(o) de”, “aqui
defronte”, “detras do açougue” etc. É preciso acessar e acompanhar, num esforço diacrônico
no interior do manuscrito, o andamento dos contatos que a autora e sua família possuíam
para, então, depois, meses e até anos mais tarde, juntar as peças de um mesmo quebra-cabeça
em meio a outros tantos ajustes de nomes que se repetem. Logo, ao considerar os nomes mais
populares – Maria, João, Joaquim, Sebastião, Antônio, Ana, Manuel – a sensação é de
adentrar numa caverna escura, implorando que a autora nos jogue uma corda ou nos leve um
feixe de luz. Não podemos esperar demais, mas sim entregarmo-nos a este esquema de ação e
identificação que, assimilado, nos retira do caminho das pedras em algumas circunstâncias.
Os membros diretos da família Rocha Lima foram, em geral, caracterizados em
virtude do pai, o Sr. Franklin, carregando o nome deste como sobrenome nos apontamentos
da autora. Quanto à possibilidade de proximidade entre esta família e a de Anna Joaquina,
testemunhamos duas visitas de uma das filhas, a “Bem Franklin”, sendo a primeira na
companhia da irmã Josefa ocorrida em 1884 e outra em 1922; e não sabemos qual das três
filhas mulheres de D. Adelaide ficou conhecida por “Bem”.232 A única visita incontestável
recebida de Annica Godinho à casa da escrevente foi anotada da seguinte maneira: “D.
Annica m.er de Miguel Franklin veio aqui”.233 “Annica” é alcunha comum entre os registros
da memorialista e sabemos que a autora teve contato frequente com a família Godinho,
principalmente com as filhas de Miguel Godinho; porém, com a filha de Antônio não temos
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como determinar. Não obstante, em 1902, conta ter ido à casa de Miguel Franklin com
Nhola.234 Afirmamos tratar-se de Miguel da Rocha Lima, pois, em outra nota, relatou ter
havido uma festa no Asilo São Vicente de Paula em benefício dos pobres, e que, além do
bispo e muitas famílias, estivera presente o “Governador Miguel Franklin”.235 Já com Leonor
Sócrates, esposa de Joaquim, e Josefa, sua cunhada, a relação nos parece um pouco mais
estreita. Ainda que o Memorial traga várias mulheres com estes primeiros nomes, Anna
Joaquina relatou que esteve com Leonor Sócrates em sua casa para ensaiar com as meninas o
“perdão”236 e, em 1924, escreveu terem ido Nhola e Lili em casa de sinhá Camargo, filha de
Antônia Rocha Lima com seu segundo marido, Luis Marcelino de Camargo, para visitar
“Josefa Franklin”, a qual, cinco dias depois, numa provável retribuição da visita, esteve em
sua casa para “vêr Nhola q.’ a m.to tempo não via”.237 A autora, ao se referir com o termo
“sinhá” a algumas das mulheres com as quais demonstra convivência, novamente nos esconde
de quem se trata; entretanto, seus registros trazem algumas visitas recebidas e dadas a Tasso
de Camargo, filho de sinhá Camargo, que partiu para o Rio de Janeiro para estudar medicina,
retornando em alguns momentos à Cidade de Goiás por ocasião de suas férias. Ao retornar à
antiga capital, Tasso visitava a casa da família de Anna Joaquina e recebia visitas destas por
motivo de sua chegada.238
Diante desta arquitetura concatenada não podemos reduzir o sentido das relações
sociais às palavras de Anna Joaquina, pois, assim, incorreríamos num mal-entendido por
desconsiderar os “não-ditos”. Por isso, acredita-se que o contato com alguns integrantes da
família Rocha Lima tenha ido um pouco além do que nos mostram seus registros, mesmo que
esta contiguidade não tenha ultrapassado demais os limites dos códigos de conduta da “boa
sociedade”.239
Recapitulemos, pois, as questões materiais da escrita, ainda que a análise precedente,
sobre os escritos referentes à família Rocha Lima no Memorial, não esteja de todo separada
234
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da descrição dos objetos que as carregam. Ao comparar as assinaturas dos três membros da
família Rocha Lima que tiveram visibilidade pública – Miguel, João e Joaquim – com a
rubrica assentada no caderno de Anna Joaquina, acreditamos tratar-se de Miguel da Rocha
Lima (1870-1935), algumas vezes presidente do Estado de Goiás.240 Em 1897, o Tenente
Coronel Miguel da Rocha Lima foi também presidente do Conselho Municipal,241 o que nos
leva a pensar ser sua a abreviatura nominal encontrada nas folhas do livro Ata, mencionado
páginas atrás, que trata das eleições e composições das mesas da Assembleia Eleitoral da
freguesia de Sant’Anna entre os anos de 1898 a 1905. Cabe-nos apontar que, assim como
Miguel e João da Rocha Lima, se tem lavrado no mesmo livro, nos anos de 1899, 1900 e
1903, a candidatura de Antônio Luis de Castro, o Totó, em algumas oportunidades ora para
senador, como já mencionamos, ora para vice-intendente, não levando a melhor em nenhuma
das ocasiões.242 Dessa Ata não encontramos a capa, tampouco os termos de abertura e
encerramento. Só parte dela chegou até nós, o que nos impede de certificar o real proprietário
da rubrica nela acrescida, tratando-se, todavia, da mesma inscrição presente no suporte de
Anna Joaquina.
Por meio de outros documentos, conseguimos cotejar e averiguar os gestos que
integram a assinatura do ex-presidente, o qual assumiu também cargos de deputado estadual,
senador estadual e federal em mais de uma legislatura.243 Obtivemos sua assinatura na íntegra
por meio de um ofício de entrega de cópia de Ata que, em 1894, como membro do conselho e
mesário naquela ocasião, o tenente coronel assinou.244 No livro de recebimento de título de
eleitor consta que o então deputado estadual os recebeu em nome de inúmeros eleitores,
deixando sua subscrição completa prescrita entre os anos de 1898 e 1901.245 Desse modo,
240
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entre os três representantes da família analisados por este estudo, a letra “R” que compõe a
firma de Miguel da Rocha Lima é a única que se inicia de baixo para cima, assim como
configurada no caderno de Anna Joaquina (imagem nº 09). Em minúcias, o “m” também é
desenhado de modo mais arredondado, diferente dos irmãos que o escreveram de forma
serrada.
João da Rocha Lima (1860-1936), igualmente foi deputado estadual por duas vezes e
intendente do município de Goiás em 1912.246 Como intendente municipal não foi difícil
encontrá-lo entre os documentos correspondentes à história da Cidade de Goiás. A referida
Ata que carrega supostamente o visto de Miguel da Rocha Lima em todas as suas folhas, traz
também a assinatura de João como mesário em algumas das eleições, entre outras fontes
pesquisadas.247 Já Joaquim da Rocha Lima, talvez pela diferença de idade, só se configurou
no cenário público praticamente no século XX, o que o distancia da ideia de sua rubrica vir
contida num suporte pertencente ao século anterior como é o caso do caderno pequeno de
Anna Joaquina ou mesmo da Ata pública que mencionamos, cujo termo de abertura
seguramente foi efetuado em data anterior às descrições nela contidas, ou seja, 1898. Ainda
assim, sua letra nos serviu de contraluz.248
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Afora estas questões que beiram a análise grafológica, esse grupo de cadernos
pequenos revela não provir somente de Totó as admissíveis contribuições para a realização do
projeto escriturístico de sua irmã. Ao contar com papéis de diferentes ordens, alguns dos
suportes desse conjunto carregam em si indícios concernentes também ao universo escolar.
Imagem 11 – Caderno pequeno V: “Dictado” no interior do volume.

Memorial, páginas precedentes a 07.06.1900.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Os versos destas duas páginas foram aproveitados pela escrita de Anna Joaquina, o
que justificou manter o “dictado” em seu interior. No entanto, ao reparar o conteúdo do
ditado, constatamos a falta de parte dele, destituído do suporte, seja pela tesoura, seja pelo
descarte das laudas que o complementavam. O texto retido na folha graficamente numerada
com o dígito “3” (na ponta acima à direita) foi colocado em estágio de continuidade, a
caminho do final.
A autora não costumava desperdiçar espaço de seu material, ocupando-o, em sua
grande maioria, de cima a baixo. Por vezes incluiu pautas traçadas a lápis para dar sequência
aos registros dos eventos sem ter de virar a folha em busca de nova linha. Sem poupar espaço,
ela habitualmente escrevia antes da primeira e após a última pauta disponíveis na página.
Afinal, não se poderia desprezar superfície em branco por excelência e cara por existência. Na
parte interna da capa que fecha esse volume, encontramos um nome inscrito com mesma letra

se a V. Ex.cia para conceder por compra o terreno de construcção localizado nas proximidades da Casa da
Polvora, a direita da estrada que vai para o Arêão. Cidade de Goiás, 19 jul. 1911. Pasta da Intendência
Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi e OFÍCIO do
Ag.te Fiscal Joaquim da Rocha Lima ao Exm.o S.r D.r Intendente Municipal n. 146. Precisa-se, para a
organização da escripturação da Sub-Intendencia do Bacalháo de dois livros em branco contendo 50 folhas e
cinco cadernos de papel. Cidade de Goiás, 12 fev. 1930. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
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e cor de tinta utilizadas no ditado: “Idalina Costa”. Como já aludimos anteriormente, a
identificação das pessoas do relacionamento de Anna Joaquina e de sua família no Memorial
dá-se pela ligação em pares e até trios, isto é, quando a autora as diferencia o faz mediante a
evocação de pessoas que lhe são próximas. Assim, como “substituta da memória”,249 a escrita
aparece aqui como reduto da fala, como transcrição da fala viva, refletindo uma sociedade
onde o tom de familiaridade no tratamento entre seus integrantes é evidente. A partir dessa
lógica, suspeitamos ser Idalina Costa, portanto, a “Idalininha f.a do Costinha” e aluna de
Mestra Nhola, como verificaremos com os relatos abaixo.
Dia 9 Eu e Lili fomos no prezepio [sic] de Sá Gertrudes. Nesse dia entrou p. a a
escola as f.as de M.el Clementino e de Vicente Sancho e a Idalininha f.a do
Costinha.250
[Dia] 16 Amelia Britto annos [sic] Nhola deu a ella 1 par de meias nesse dia Annica
m.er do Costinha teve criança (menin[a)].251
[Dia] 2 Eu baptizei [sic] a f.a de [Ann]ica m.er do Costinha, o baptizado foi em caza,
p.r q.’ a criança estava duente [sic].252
Dia 28 Sesta f.a da Paixão fomos a festa denoite teve a prosição [sic] do Senhor
Morto, detarde fomos a via sacra na Boa Morte depois as meninas da escola de
Nhola cantarão o Perdão. A verônica foi Idalininha e Madalena Maria de Firica.253
Dia 31 Teve prossição [sic] do Divino; depois segui a festa, depois a Sorte. Eu fui
assisti [sic] correr a Sorte, sahiu Imperador p. a o anno de 1904 o S.r Joaq.m Guedes
de Amorim. a noite finalizou o Mez de Maria com o canto do Boque q.’ foi cantado
p.r Benedicta Idalininha Mariq.ta Asthorfo e Iaya S’Anna esteve m.to bem cantado e
aplaudido.254
Dia 7 Silvina veio aqui denoite, mas só achou Lili. Eu e Nhola fomos visitar
Idalininha q.’ esta duente, e Maria na caza de Bita.255
Dia 14 Annica e Idalininha vierão aqui, denoite.256
Dia 10 Eu e Anna fomos varrer o S. Francisco nessa tarde o P. e Caetano jantou com
nós. nessa tarde Marica Idalin.a e Ritinha vierao aqui. Mariq.a e Lili forão
comprim.tar Zinica Vidal q.’ fez annos. nessa tarde Mariq.a Clem.ta C.ta e Bened.a
forão no Cimiterio [sic]. nessa noite teve Cavalinho [Bened.a]257 e Anna [forão].258
Dia 21 Domingo teve a missa com cânticos no Carmo. As 10h. as Idalininha veio
trazer 1 quadros [sic] q.’ ella dezenhou [sic] p.a os annos de Nhola.259
Dia 15 Idalininha esteve aqui m.to tempo.260
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VOJNIAK, Fernando. O império das primeiras letras: uma história da institucionalização da cartilha de
alfabetização no século XIX. Florianópolis: UFSC, 2012. 328 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de
Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012, p. 59.
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MARQUES, 1893.[01?].09.
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MARQUES, 1893.09.16. Nas transcrições do Memorial, as palavras que se encontram entre colchetes não
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trecho indeterminado com outros trechos.
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253
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Entre os apontamentos efetuados por Anna Joaquina, aqueles em torno dos cuidados
com seus dentes (dor de dente, dente quebrado e dentadura) são os que mais aparecem com o
anúncio da pessoa de “Costinha”, chamado ou visitado por ela e suas irmãs para realizar esse
tipo de préstimo. Entretanto, não temos como afirmar ser este o pai de Idalininha, pois, no
Memorial, o registro em que ela entra para a escola de Nhola é o único que conta com uma
referência familiar clara. Outra aproximação que podemos levantar da aluna da mestra seria
com Annica Costinha, pois quando esta veio a óbito, a memorialista registrou que estiveram
em sua casa para “dispidir e agradecer os pezames da morte da mai”, “Marica C.ta e
Ritinha”.261 As meninas de Annica, nesta ocasião, estavam de mudança para Juiz de Fora e
por isso aproveitaram a visitação também para se despedirem. Além de estarem, uma ou
outra, na companhia de Idalininha nas visitas que faziam à casa da mestra e da memorialista,
em agosto de 1929 outra nota chamou a atenção: “Ritinha C.ta veio dispidir p.a ir p.a Juiz de
fora onde esta a Marica Idalininha e Mariêta e o pai t.mb.m. O pai veio dispidir no dia
seguinte”.262 Apesar do caráter opaco destes registros, acreditamos existir algum tipo de
parentesco entre Idalininha e Annica Costa, mas não ousamos decretar qual era por não haver
relatos que o confirmem. Sabe-se da existência de uma amizade notadamente alimentada entre
Annica Costinha e Anna Joaquina, tanto quanto um convite daquela para que esta fosse
madrinha de batismo de uma de suas filhas pode revelar. Outra contribuição provém da
observação acerca da qualidade dos presentes trocados e do tempo em que foram trocados
entre elas.
Tratamos aqui de uma sociedade de “idas e vindas”, na qual as relações respeitavam
uma espécie de protocolo social em que é bem-vindo visitar, bem como receber o
“pagamento” da visita; ir embora, não sem antes se despedir; saber de um casamento e em
seguida visitar a casa dos noivos a fim de parabenizá-los pela união, ficando a estes a
atribuição de retribuir a visita com outra, só que de agradecimento. Enfim, a boa e respeitosa
convivência fazia-se mediante uma via de mão dupla e Anna Joaquina e Annica a praticaram
durante longo período. Em 1909, por exemplo, a autora informou ter ido “em casa de Annica
Costinha beijar o Divino, e pagar vizita a ella”.263 Em outra oportunidade, que ajuda a
esclarecer melhor o que tratamos, a memorialista informa que “foi os annos de Silvina”264 –
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Mestra Silvina Ermelinda Xavier de Brito (1848-1920) foi nomeada professora interina de instrução primária
do sexo feminino em 1867, tendo sua escola da Freguesia de Sant’Anna transferida para o Liceu como escola
prática da Escola Normal em 1884. Aposentada, abriu uma escola particular, onde passou a residir, na Rua
Direita de n. 13. Cf. PRUDENTE, Maria das Graças Cunha. O silêncio no magistério: professoras na
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outra presença sobejamente constante, até data de sua morte, em seus relatos – “m.s nós não
mandamos nada p.r ella deixou T.mbem de nos mandar”.265 A troca de presentes sucedia-se,
geralmente, no dia dos “annos” (aniversário). Em época de parcos recursos materiais, ao outro
se buscava agradar mesmo com simplicidades.
Dia 16 Silvina mandou-me um ramo de flôr de pano.266
Dia 18 Nicota fez annos, dei a ella um côcô nacido [sic]. 267
Dia 25 Nhola me deu 1 vistido p.a o dia dos annos.268
Dia 25 Silvina fez annos eu dei a ella uma fronha de crochet Nhola deu um vestido
fe[ito] e Lili um alfinete de ouro. [...].269
Dia 7 Toto fez annos eu dei a elle uma camiza de xita Nhola calça e Lili sapatos.270
Dia 10 Annica costa fez annos, eu dei a ella 1 sopeira com uns vercinho [sic].271
Dia 8 acabei o palito branco p.a dar a Lili dia 9.272
Dia 1º de Agosto de 1898 Segunda An.to M.el fez annos Nhola deu doces e rosca e
Lili meias.273
Dia 14 Nos todos fomos em caza de Mariq. a que fez annos eu dei a ella 1 par de
sapatos viemos de lá fomos no tridu do Carmo. 274
Dia 16 Silvina Nhola deu a Amelia 1 cosm[etico]. 275
Dia 20 acabei a sai[a] br.a p.a Maria (dos annos).276
Dia 17 Felicitas fez annos eu dei a ella um prato com 3 cachos de uvas (p.a Mariq.as
eu dei a ella uma bandeja Nhola um balde de fructas, e Lili um corte de vestido.).277
Dia 13 Maria de Firica fez annos depois da missa q.’ teve p. a ella, Lili com as cant.as
forão levar uma caixa de perfumaria p.a offerecer á M.a e um discurso q.’ foi
proferido p.la esperituosa [sic] Josephina Pin.o (á caixa é de valor de 18$000) [...].278
Dia 26 Mandei doce p.a Alcides q.’ fez annos.279
Dia 27 Nos mandamos cartão p.a Adalberto comprimentando [sic] p.los annos.280
Dia 29 Foi dia dos meus annos Felicitas passou dia aqui, me trouce uma saia feita.
Veio m.tas pessôas me comprimentar.281
Dia 27 Mariq.a B.m fez annos, Lili deu a ella 1 comp.a de doce, e 1 côco da Bahia.282
Dia 10 Eu mandei 1 camiza feita p.a Annica Costinha q.’ fez annos, nesse mesmo dia
Alcides Crav.o fez eu dei a ella 1 vidro de bibida [sic] cristalizada. lá estive ate as
10 horas da n.te.283
instrução pública na Província de Goyaz, século XIX. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2009. 145 f.
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História: Cultura e Poder, Universidade
Católica de Goiás, Goiânia, 2009, p. 69-73. Ver também: BRITTO, Célia Coutinho Seixo de. A mulher, a
história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 93-96.
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MARQUES, 1914.04.13.
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Dia 03 Foi os annos de Quimbita mandamos prez. es p.a ella. Doce alfinete e
guardanapo.284
Dia 10 Fui a missa na Bôa Morte (Domingo). Dep.s fui em caza de João Coutinho
ver o estrago q.’ a chuva fez na parede de lá. Q. do vim fui comprar 2 latas de bolaxas
[sic] para dar a Annica Cost.a [e] Alcides Craveiro p.r q.’ fazião annos nesse dia
[...].285
Dia 12 Nhola mandou um copo de prez.e p.a Maria f.a de M.a do O.286
Dia 4 D.r Ediberto esteve aqui detard.a dep.s Eu fui em caza de Mariq.ta Nery levar
prez.e q.’ Nhola mandou (1 almofad.a) As 3h.as, eu mandei 1 prato de arroz doce.287

Sobre a sociedade de Goiás de antanho desvela-se certo tom de bonomia. Através dos
registros, percebemos entre os presentes trocados um grande número de “mimos” feitos com a
própria mão, costume intrínseco à rotina daquele tempo. Aqueles comprados prontos em lojas
disponíveis como o caso da sopeira dada a Annica Costa, por exemplo, destinavam-se a
membros da família ou pessoas de relacionamento estreito, ou mesmo quando o objetivo era
impressionar o presenteado por ser este figura célebre na sociedade. Goiás, nesse período, é
lugar onde se improvisava quase tudo, no lar, no trabalho, na escola.

288

Nesse sentido, um

presente comprado tendia a sensibilizar e comprazer um pouco mais, tanto que Anna Joaquina
fez questão de salientar o valor gasto por Lili com a caixa de perfumaria oferecida a Maria de
Firica por ocasião de sua data aniversária: 18$000. E onde quase tudo se improvisava,
construir o próprio suporte de escrita soa, agora, inda mais familiar.
Não sabemos se pelas mãos de Nhola ou se pelas mãos supostamente de Annica
Costinha (ou ainda da própria Idalininha) chegaram parte das páginas que compõem o suporte
V, mas podemos inferir que Anna Joaquina reaproveitava todo e qualquer tipo de página para
inserir suas palavras. No interior de seu manuscrito, encontramos alguns materiais avulsos
igualmente acrescidos com sua letra. Um deles é uma espécie de folheto do “Cinema
Goyano”, divulgando um filme, “Déspojos da Tormenta”. A memorialista frequentou pouco o
“Cinema Goyano”.289 O gasto a ter-se com a entrada deveria ser de difícil escolha – cadeiras
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2$000 e gerais 1$000290 – se considerarmos ainda o valor do ingresso frente à atração que se
desejava prestigiar. Em maio de 1915, “Anna Lemes”, “Anna de Bernard.o”, “Bina” e Anna
Joaquina ganharam de “Dom.o Go.es”, proprietário do estabelecimento, “4 bilhetes de entrada”
para irem ao cinema.291 Porém, não dependendo de um único cinema na cidade, a autora
frequentou mais o cinema de Joaquim Guedes de Amorim, o “Luzo Brasileiro”,
principalmente quando a produção trazia no roteiro histórias do universo bíblico e religioso.
Em 1914, em duas oportunidades, relatou ter ido ao “cinêma do J.m Guedes”, assistir “a vida
de Christo” e “os ult.os dias de pompêa”.292 Anos mais tarde, escreveu ter achado muito boa a
sessão que viu com Benedita e seus filhos sobre “a Irman branca”, pois havia freiras.293 Em
relação à produção citada, os “Déspojos da Tormenta” – o que seria um indício pertinente
para determinar a data do acontecido – não temos nada a contar, pois não há descrições
equivalentes efetuadas pela memorialista. Quando a autora do Memorial noticia a existência
de alguma reprodução cinematográfica ocorrida na cidade, em geral sua nota é bastante
resumida com um simples “teve drama no cinema”, sem sequer mencionar o local onde
ocorreu a sessão, o que também nos impede de afirmar se o assistiu ou não.294
Na parte superior do panfleto em questão, encontra-se um registro da autora que diz:
“No dia 8 de Out.o dei ao pedr.o Rok do serviço que fez aqui, caiou 6 comodos dei a elle
81$...”. A partir do Memorial, constatamos tratar-se de uma espécie de reparo ou manutenção
de sua casa para o aniversário de Nhola, sua irmã.295 Porém, o relato do pagamento foi
realizado em linha abaixo do dia 30 de setembro e não no dia 8 como foi declarado no folheto.
A letra do apontamento também está um pouco alterada em relação aos demais escritos da
página, o que nos deixa inseguros para afirmar ter sido este acontecimento realmente
efetivado por Anna Joaquina e que diz: “Rok acabou de assiar aqui, paguei elle 85:000”.296 O
dia 8 de outubro não consta em suas páginas correspondentes ao ano de 1925. Talvez aquilo
que poderíamos caracterizar como um lembrete a ser futuramente incluído no manuscrito não
diga respeito a este reparo especificamente, embora seja o único anotado e efetuado pelo
pedreiro Rok. A contar pela data discordante, quiçá se trate de um acréscimo efetuado em
momento impróprio, em lugar incômodo, num tempo ulterior ao ocorrido, meramente por
<http://gthistoriacultural.com.br/VIsimposio/anais/Ana%20Carolina%20Passos%20Aun.pdf>. Acesso em: 19
fev. 2013.
290
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força do ato de registrar o que passou e, por isso, a letra incomum, quase infantil, em lugar
cronológico que não aquele dos fatos. Tomamos partido ao caracterizar o escrito no panfleto
como lembrete, por desconfiarmos, como já antecipamos, que a colocação no alto do folhetim
tenha sido provisória. Ali permaneceu (e permanece) até que, em momento oportuno, fosse
reabilitado ao seu lugar de destino previsível, o Memorial. Vejamos abaixo o impresso em
frente e verso.
Imagem 12 – Panfleto.

Imagem 13 – Verso do panfleto.

Memorial, material avulso.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Memorial, material avulso.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Em se tratando de espaço no papel, verificamos que o verso do panfleto (imagem nº
13) foi igualmente visitado e, portanto, aproveitado pela pena de Anna Joaquina quando nele
incluiu quatro listas com as seguintes menções: “Filhas Unicas”, “Cazal sem filhos”, “Cazal
q.’ tem cazal” e “Filhos unico”. Esse anexo da prática escriturística da autora sublinha mais
uma vez o status que possuía o suporte de escrita na antiga capital de Goiás. Mas podemos
pensar em algo mais manifesto aí. Estamos falando de qualquer pedaço de papel com algum
espaço disponível? Ou o envolvimento da página está diretamente ligado a uma intenção?
Cremos na segunda hipótese, que relaciona o fim ao qual se destina a escrita com o papel que
a carrega; senão não nos depararíamos, no Memorial, com suportes formados por cadernos e
livros de papel, por folhas unidas e manipuladas, por materiais articulados com alguma
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estética em seu tipo e na sua forma organizada de escrever. Do contrário, quem sabe,
encontraríamos um emaranhado de folhas avulsas, panfletos e restos de sacos de pão antes
destinados à lata do lixo e, daí em diante, com algumas palavras sem ordem precisa. Não
fazemos ideia do porquê da existência dessas quatro listas, mas pensamos no porquê de elas
não terem sido inseridas em uma das folhas que Anna Joaquina possuía para seus registros,
folhas com algum passado mais formal e categórico. Absolutamente, porque deveria haver,
até de maneira consciente, uma hierarquia para a prática ou para o conteúdo de escrita em face
dos espaços de papel disponíveis. A relação de pessoas contidas no verso do panfleto por
certo que não alcançou, em importância, a relação de apontamentos que a memorialista
praticava em seu manuscrito. Nesse sentido, não se trata de qualquer papel que possa receber
suas notas; e não se trata de qualquer conteúdo que possa fazer parte de seu manuscrito. A
hierarquia está clara e definida uma vez que a memorialista seleciona o onde, o como e o que
escrever em cada lugar.
O ditado de Idalina Costa não foi a única lição encontrada no interior desse grupo de
cadernos. No volume XI, outras duas páginas, também reutilizadas em seu verso, contêm
notas sobre o ensino de artigos, substantivos, adjetivos, pronomes, assim como um breve
treino da caligrafia. A novidade desse caso é que são duas lições, lado a lado, de duas pessoas
diferentes, pois assinadas ao final da folha e coadunadas pelo Memorial: Maria das Dores
Ramos Jubé e Carlota Maria Ramos Jubé, irmãs, filhas de Joaquim Rufino Ramos Jubé com
Dona Maria Carlota da Ascensão Silveira Ramos Jubé.
Imagem 14 – Caderno pequeno XI: lições no interior do suporte.

Memorial, páginas precedentes a 05.12.1914.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Pela primeira vez conseguimos dimensionar o tempo que separam estas páginas, antes
adjacentes a um caderno de uso escolar, até sua transmutação em Memorial de Lembrança.
Observa-se que a folha à direita está com data de 22 de julho de 1911, um sábado de aula, o
que quer dizer que se passaram pouco mais de dois anos para que essas lições deixassem de
ser centrais em seu conjunto para ceder o espaço restante à escrita memorialística. Todo texto
“é resultado singular de um processo que depende de um sujeito falante particular e de
circunstâncias de produção particulares”. 297 Nesse sentido, os suportes de Anna Joaquina, em
seu contexto de produção, estão atravessados por diversos aspectos – materiais e textuais –
singulares e provenientes de situações múltiplas. Se pensarmos nos imperativos da instrução,
tais como o exercício de repetição da escrita, a supremacia do par memorização e conservação
dos conhecimentos aprendidos,298 a disciplina exigida, o dever de casa e o ditado como
atividades que se prolongavam rumo às experiências do cotidiano, não de modo literal, já que
na vida adulta as práticas eram outras, mas textualmente, conseguimos encontrar alguns
destes elementos do exercício escolar na escrita desempenhada à época. A própria caligrafia,
exercida extensivamente, era a “base para o exercício de funções profissionais, comerciais ou
administrativas, que requeriam a manuscrição nos padrões oficiais, além de outras atividades
[...]”.299 Da mesma forma, não se pode negar sua presença nos escritos efetuados por Anna
Joaquina, os quais lembram simultaneamente os cadernos escolares naquilo com que estão
impregnados: a repetição da escrita, o treino da letra, o exercício de memorização, a disciplina
esperada e os apontamentos conservados.
A família da autora era próxima e convivia regularmente com toda a família Jubé. O
Comendador Joaquim Rufino Ramos Jubé (1859-1933), foi serventuário da Justiça, exercendo
também cargos de deputado e senador estadual, e presidente do Estado em seis ocasiões.300
Também foi o delegado literário responsável pelo distrito em que atuava a professora Luiza
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de Castro, a Lili, assinando diversos atestados e mapas trimestrais da mestra. No dia seguinte
ao registro de que Lili havia sido aposentada, Anna Joaquina escreveu terem ido Nhola e a
mestra caçula “em caza de Jubé agradecer os esforços q.’ fez p. a facilitar apozentadoria de
Lili”.301 Dos seus cinco filhos, foram Maria das Dores Ramos Jubé, Carlota Maria Ramos
Jubé e Alcides Celso Ramos Jubé, o Cici Jubé, os visitantes mais assíduos da casa da
memorialista (e vice-versa) durante toda a produção do Memorial. Os três foram também
alunos de Mestra Nhola.

[Dia] 15 de Fevereiro de 1890 as 5 horas da manhã na Igreja do Carmo Cazou-se
Joaquim R. R. Jubé com Maria Carlota da Silveira, sua sobr.a.302
Dia 12 esteve aqui denoite a m.er do J.m Jube.303
Dia 27 Estive denoite na caza de Jubé vendo Cav.o de pau q.’ os meninos
aprontarão.304
Dia 18 Fui a missa. as 2 horas da tarde Alcides e Juca ferrarão briga na Escola de
Nhola q.’ foi preciso chamar Jubé. Detarde o P. e Caetano esteve aqui lendo o
Sermão do Encontro.305
Dia 22 Teve o Exame na Escola de Nhola, forão examinadores o Sr. es P.e Caetano D.
Corrêa, Joaq.m Jubé e Durval Misquita. Depois vierão tomarão Cerveja café [etc].306
Dia 29 Nos fomos rezar no prezepio [sic] de Jubé Adelaide e Quimbita t. mb.m
forão.307
Dia 8 Anninha de Luita esteve aqui, e depois o P. e Caetano veio aqui. detarde Lili
foi no Terço do Rosario, denoite Mariq.a de Jubé veio rezar no prezepio d’aqui, o
officio de N. S.308
Dia 14 Nhola foi vizitar M.er de Jubé q.’ estava duente.309
Dia 29 Mariq.a de Jubé veio aqui denoite.310
Dia 30 Eu e Mariq.a fomos no Sentenario das Dorês. Depois Nhola e Lili forão
comprim.tar Maria f.a de Jubé.311
Dia 23 Nos todos fomos em caza de Jubé assistir alevantar o mastro de S. João, teve
g.de baile m.to concorrido.312
Dia 27 Domingo O Alcides Jubé – Formou em letras. Eu e Nhola fomos lá dar
parabéns. Detarde Lili Mariq.a e Anna forão p.a o m.mo fim. Denoite Eu e Lili fomos
em caza de Angeliquinha Per.a.313
Dia 14 Dia dos annos de Mariq.a dei a ella 2 p.es de meias Lili 6 chicaras [sic] e
Nhola 2 camz.a detarde o Frei Henrique jantou aqui. q.do acabou o tridu a f.ma do
Governador Jubé forão comprim.tar Mariq.a.314
Dia 6 Mariq.a Jube e as min.as vierão.315
Dia 1º de Dez.o 6ª feira Ben.a fez annos veio as f.as de Jube e dep.s M.a Peclat e Cici
[Jubé]316 m.s tarde Ludgero. Frei Henrique t. mb.m veio.317
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Dia 29 Eu fiz annos ganhei couzas [sic] boas. Detarde veio aqui Quimbita Emilia
dep.s as f.as do Jubé vierão dep.s Cici e Antoninha de Quimbita e Filhinha me trouce
[sic] 1 vidro de Tonico p.a cabelos.318
Dia 6 Teve bença no Carmo do S. S. (1ª sesta f.ª) viemos de lá, fomos em caza de
do S.r Joaq.m Jubé assistir uma representação das meninas q.’ fez em festejo aos
annos do pai (Jubé) esteve bem bom. 319
Dia 6 Alcides Jubé cazou-se com Josefina Veiga. O cazam.to foi em caza do Joze
Alencastro. Eu e Bened.a só q.’ fomos.320
Dia 31 Foi dia de Corpos Christo. Teve a prossição [sic] muito concorrida e as ruas
toda enfeitada com bandeirinhas Nesse dia o Pai de José Candido veio aqui. Detarde
concluio [sic] o Mez de Maria Com Bouquet q.’ as meninas de Nhola cantão todo
anno, as cantoras forão: Carlota Rozinha Amorim Mariêta Costa e Caribe Rocha,
esteve m.to bom, dep.s seguiu a Coroação foi Ligya Fran.co de caza do Costinha, e
m.s 2 outras.321

Os testemunhos confirmam, assim, não somente o reconhecimento de uma relação de
proximidade entre a família de Jubé e a de Anna Joaquina, mas indicam ainda que, por meio
dessa amizade, a autora possa ter conseguido parte dos componentes necessários à sua
atividade narrativa. Outro caminho a imaginar seria por intermédio de Nhola, pois, sendo
Maria e Carlota Jubé suas alunas, o acesso aos seus materiais era irrestrito, podendo chegar
rapidamente nas mãos da escrevente, visto desconhecermos o responsável pelos suportes com
o fim do ano letivo.
Como modalidade de significação proposta, entende-se que as formas que sustentam o
escrito conduzem aos limites da compreensão e do sentido. Por força do arquivamento de
determinados fatos e feitos, nesse grupo de cadernos de meia página, a memorialista agrupou
diferentes materiais ao optar por conjurar contra a fatalidade da perda (missão da escrita)
comum aos eventos que passam, deixando em suas páginas a inscrição da “memória dos
tempos e dos homens”.322 No interior de sua prática, destacamos para o cultivo e a busca de
artefatos que contribuiriam com o desenvolvimento de seu exercício escriturístico; mas, da
mesma maneira, como Anna Joaquina fazia bom uso desses papéis no tocante ao
aproveitamento do espaço proporcionado por estes e, especialmente, como não negligenciava
nenhuma folha onde coubessem suas notas.
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Imagem 15 – Caderno pequeno VII: página rasgada antes do registro de Anna.

Memorial, página de 07 a 15.12.1903.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Se observarmos os primeiros apontamentos desta página, perceberemos que os
mesmos acompanham os limites impostos pela folha rasgada, ou seja, a folha já se encontrava
danificada antes do incipiente registro. Tais procedimentos mais uma vez apontam que se
sobressaiu o papel e, por conseguinte, a prática de escrever, conforme seus fins, ao invés de
uma estrutura estética enrijecida para o seu manuscrito. Para Anna Joaquina não importava a
qualidade do material, talvez sua origem, mas, maiormente, sua eficácia. Aqui, nesta mesma
página, estão reunidos os dispositivos verbais e materiais de apropriação e ambos sinalizam a
mesma coisa acerca dos caminhos mnemônicos perpetrados pela autora: a vontade de guardar
o tempo que passa.

1.2.3 Cadernos escolares

Os cadernos escolares, suportes também com estrutura e espaço reduzido se
comparados aos livros grandes, apresentam uma desenvoltura maior na expressão escrita.
Como pontuou Jean Goulemot, ao trabalhar com a produção de sentidos da leitura, aqui nada
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é mensurável,323 trata-se apenas de uma reação provocada pelo horizonte de percepção de
quem leu e acompanhou os desdobramentos dos escritos de Anna Joaquina. Pelo tempo que
decorreu praticando, reconhecemos uma ampliação do vocabulário, com expressões e
descrições melhor colocadas, uma letra mais segura e uma entrega maior a determinados
eventos na medida em que optou por narrá-los com maior número de detalhes e maior
extensão.
De fato, como o próprio nome nos mostra, esse grupo de suportes foi conseguido junto
às pessoas ligadas ao universo escolar, lembrando que a casa da autora era frequentada tanto
por alunos quanto por uma diversidade de professoras de seu relacionamento, acrescentando,
aliás, as irmãs dominicanas e responsáveis pelo colégio das freiras, o Colégio de Sant’Anna.
Com a quantidade de alunos que possuíam suas irmãs mestras, com o grau de envolvimento
de Anna Joaquina nesse universo, os cadernos escolares parecem mais facilmente alcançáveis
nesse momento, enquanto suportes de escrita para ela. A memorialista não podia mais contar
com a contribuição do irmão Totó e do cunhado Antônio Manuel. Este último faleceu em
1902 e o irmão casou-se em 1904, passando a relacionar-se com menor intensidade com as
irmãs, até em razão da fragilização da relação de sua então mulher com sua família, por conta
de algumas desavenças que, segundo a memorialista, foram provocadas por Iayá Albano.324
Dessa maneira, a constância deste tipo de suporte no Memorial a partir do ano de 1916 e
mesmo os rastros da presença escolar nos cadernos pequenos correspondentes aos registros do
século XX são elucidativos à questão da origem, emergência e acesso a estas páginas. Como
se Anna Joaquina tivesse, desde então, uma única fonte de materiais para continuar a praticar
sua escrita.
As capas que cobrem estes materiais, quando preenchidas pelos prováveis discentes
das mestras ou, ainda, pelos prováveis discípulos – como a autora, em alguns momentos,
costumava classificá-los – proporcionam os sinais evidentes da apropriação dos cadernos por
parte da memorialista. Dos 15 suportes que compõem este conjunto, a maior parte deles não
indica o proprietário primeiro do material. Assim, com o espaço vago na capa, Anna Joaquina
acrescentou seu nome ou ainda somente suas iniciais, numa espécie de formalização e
323
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presentificação autoral, promovida pela aquisição e reutilização de tal material, ao autenticar
nele, inclusive, seu pensado emprego. Para aqueles que aduzem em sua cobertura de papel as
palavras “Para uso de” (mas não todos), em duas oportunidades a memorialista reagiu
escrevendo: para “tomar nota de tudo” e para o “ocorrido do Mez de julho á Dezembro”,
indício claro da aplicação que almejava dar às suas páginas.325 Já aqueles com rastros de seu
antigo usuário, a memorialista – e acredita-se que fora ela – tentou camuflar, ou ainda, à sua
maneira, esconder a primitiva propriedade, seja riscando o nome que o acompanhava seja
remodelando com seus próprios traços as letras ali contidas.
Vejamos como se deu esse processo.
Imagem 16 – Capa do caderno escolar XXI.

Memorial, capa – 01.08.1925 a 31.12.1925.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Nesta imagem, mesmo com a dificuldade gerada pela tentativa de Anna Joaquina em
descaracterizar o inscrito, abaixo da palavra “Anno” lê-se “Professora Irmã Marta Assunção”.
Onde deveria constar a identificação do aluno a autora obteve mais sucesso, deixando
imperceptível o nome que ali outrora esteve, reservando o espaço ao período do qual trataria o
volume.
A memorialista fez referência à chegada das freiras dominicanas à velha capital em 05
de setembro de 1889, com “recepção m.to bonita e concorrida, desde a povoação do bacalháu
até chegarem aqui na Igreja”.326 No mesmo mês inaugurou-se o Colégio Sant’Anna, sob suas
responsabilidades, dedicado à educação feminina, pois, na obra catequética, os frades se
dedicavam somente ao ensino dos rapazes. Além (e através) do exercício do magistério,
outros propósitos acionaram a vinda das irmãs dominicanas a Goiás. Após a dita recepção, na
Igreja da Boa Morte, o Bispo Dom Claudio José Gonçalves Ponce Leão327 pregou sobre o
motivo pelo qual promoveu a vinda das religiosas: o de ensinar ao povo, por meio do
exemplo, aquilo que se dizia impossível, a castidade. Em outras palavras, as freiras, instaladas
na Cidade de Goiás, pretendiam “purificar” os costumes, servindo de exemplo a uma
sociedade na qual “a castidade e a fidelidade não eram os seus mais retumbantes
predicados”.328 Somente no século XX testemunhamos no Memorial um contato mais estreito
com as irmãs por meio, claro, da contínua troca de visitas. Irmã Marta provavelmente foi uma
das educadoras do colégio das freiras e, de acordo com a informação prestada por Anna
Joaquina, era sua vizinha, morando juntamente com outras irmãs de ordem. Ainda que seu
nome pouco apareça no manuscrito, como já colocamos, a relevância das relações não pode
ser deslindada exclusivamente pelos ditos da escrevente. Ao mencionar as religiosas nesse
jogo de “idas e vindas”, seus escritos comumente as identificam apenas por “irmãs”, “freiras”
ou, quando acrescidas de lugar, “as freiras aqui vizinho”, “as freiras do azilo” ou “as irmâns
do hospital”. Nos fragmentos textuais a seguir conseguimos observar como se deu a relação
de Anna Joaquina com as freiras que chegaram à cidade.
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[Dia] 16 Eu Lili e Mariq.a fomos vizitar a Maria Joana mai de Cecilia, q. do viemos
Silvina e P.e Souza estava aqui. depois a viuva do Marimbondo e a m. er do Luiz
Gaude t.mb.m. nesse dia as Freiras vierão aqui e forão na escola. 329
Dia 31 Nos todos fomos na chacra [sic] das Freiras, com Ritoca Brandão.330
Dia 28 as Freiras estiverão aqui a ½ dia.331
Dia 31 Eu Lili Maria fomos a missa da ½ noite no Rosario (antes nos todos fomos
na casa das Freiras vizitar o S. S. Sacramento) voltamos a 1 hora da noite. 332
Dia 15 demanhã a Freira Izabel veio despedir p. a Bela vista. As 10 horas partirão
Irmã Ignez Elisabeth e Izabel.333
Dia 24 Nhola e Lili forão na sessão do Colegio das Freiras. 334
Dia 15 Domingo Lidya Font.a esteve aqui demanhã as 10 horas esteve aqui passando
o dia. ao ½ dia as Freiras estiverão aqui. Mariq. a Bra.m Marianinha e Senhora vierão
t.mb.m.335
Dia 3 Leonor Berquó esteve aqui; detarde Nhola e Lili e as meninas forão no tridu
de S. Domingos nesse dia as Irmans Esthefania e Antoniêta vierão aqui.336
Dia 7 Demanhã Lili foi com as cantoras comprim. ta a Irmãn [sic] Thomasia.337
Dia 28 As Freiras do Azilo vierão aqui e forão t.mb.m no Carmo, vêr as toalhas e m. s
utencilios da Igreja p.a reformar.338
Dia 02 D. Margarida e Clementina forão em caza de Mariq. a vizitar. As Freiras
vierão aqui.339
Dia 12 Domingo Teve missa no Carmo as 8 horas foi o P. e Conf.o. nesse dia Nhola
Lili e Mariq.a forão vizitar as Freiras q.’ chegarão p.a o hospital. Irmâns [sic]
Vicentina Leontina Melania M.a Angelica e Reginalda.340
Dia 18 Lili e Mariq.a forão vizitar as Irmâns aqui viz.o Sthefania M.a Ang.a e
Martha.341
Dia 9 Lili fez annos, depois da Missa as cantoras vierão comp.tar e tomarão café. a ½
dia Quimbita veio e a tarde as freiras aqui viz.o a noite Adelaide Soc.e.342
Dia 17 As Freiras aqui do vizinho vierão aqui nos convidar p. a missa de S. Pedro dia
19.343
Dia 28 a Superiora irman [sic] Thomazia e m.s 2 vierão aqui vêr prezepio, e t.mb.m
Nhola Cardoso.344
Dia 1º de Jan.o fui a missa no Roz.o communguei, as 8h.as teve a missa do Carmo
com cânticos e Bença do S. Sacramento. As 2h. as Nhola e Lili forão comprim.tar S.r
Bispo e t.mb.m P.e Confucio, foi dep.s nas Irmans no Colegio. Detarde forão comp. tar
os Frades do Convento.345
Dia 26 As irmâns do hospital estiverão aqui. 346
Dia 30 Domingo Silvina e Rufina Pin.o esteve aqui, e Lili e Ben.e forão no Colegio
das Freiras vizitar irman Irinéa.347
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Dia 12 As 9h.as do dia faleceu Totozinha Veiga m.er de Juca V.a eu fui vel-a, detarde
a Irman Bôaventura veio aqui agradecer a vizita. Demanhan eu fui a missa de
Senhor dos Passos.348

No início deste capítulo mencionamos a aproximação voluntária dos integrantes da
família de Anna Joaquina com os clérigos da cidade. Após a chegada das freiras à velha
capital, o convívio não se realizou de modo diferente, mesmo que, de acordo com as notas,
somente no século XX ele tenha se alargado, quiçá pela presença mais maciça e ativa das
religiosas na cidade, corolário das reformas que a Igreja Católica executava não só no interior
de sua instituição, no seu modus operandi, mas, concomitantemente, junto à sociedade de
fiéis;349 e não há porque negar que a autora e sua família estiveram sempre inclusos entre
estes fiéis. Dessa maneira, certamente, ela conhecia irmã Marta e, talvez, através das mãos
desta tenha lhe chegado o caderno com as notas dos fins de 1925.
Por meio do caderno seguinte, propomos mais um caminho (do mesmo) para a
obtenção do material.
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Imagem 17 – Capa do caderno escolar XXV.

Memorial, capa – 01.09.1927 a 31.12.1928.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Este caderno pertenceu inicialmente a Antônio Craveiro de Oliveira, nome inscrito na
capa e sobre o qual Anna Joaquina passou um risco. Nascido no dia de Santo Antônio,
Antônio foi o primeiro filho tido da união de Magnólia Craveiro com João de Oliveira, ambos
conhecidos da memorialista.350 Para além das visitações que também marcam essa
convivência, em 1926 a autora registrou que “os 3 filhos de Magnolia entrarão p.a a escola da
aqui”, ou seja, para a escola de Nhola.351 Passado pouco mais de um ano, Anna Joaquina já
utilizava a sobra do material para seus escritos, o que demarca com mais precisão o tempo
hábil desses cadernos no interior do universo escolar e justifica, até certo ponto, porque entre
os 28 suportes que compõem o Memorial pouco mais de cinquenta por cento são cadernos
350
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escolares. Nenhum deles apresenta informações quanto à quantidade de páginas que possuíam
em sua disposição original, mas a média aproveitada pela autora, dos 19 cadernos escolares
que chegaram até nós, foi de 29 páginas, isto é, entre 14 e 15 folhas reutilizadas. Nossa
menção aos 19 cadernos escolares pode sugerir um equívoco, mas não é o caso. O primeiro
suporte desse grupo – que consideramos em nossa pesquisa como “um” – é composto por
cinco unidades, mas que atestam haver carregado no passado um percevejo que antes os
uniam. Convertidos em volume único por escolha da autora, assim o consideramos. Vejamos
esta arrumação em detalhes e os traços da pregressa compilação.

Imagem 18 – Caderno escolar XII: indício de aplicação de percevejo.

Memorial, 07.01.1916 a 31.12.1920.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

A forma-códice parecia se impor naturalmente ao formato com o qual Anna Joaquina
pretendia organizar seu Memorial. Na história do livro, o códice, não devemos esquecer,
substituiu o rolo no fim do mundo antigo. Sua estrutura é aquela de folhas dobradas que
formam cadernos e que são reunidas em um volume. O esforço artesanal de Anna Joaquina é
aquele de realizar a forma-códice e a ideia de unir os cadernos escolares deu-se apenas com o
primeiro suporte desse grupo de 15 volumes. Talvez por achar o projeto inviável tenha a
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memorialista, nos subsequentes, desistido da junção forçosa e dado a eles somente o tempo
que por ora lhe cabiam, como nos cadernos XVI e XXII, por exemplo, que abarcam em suas
folhas apenas quatro meses do ano. Entre as cinco unidades que participam deste suporte
(XII), aquele com o registro do período que vai de 01 de janeiro de 1919 a 31 de dezembro de
1919 carrega em sua vetusta capa vermelha o nome do aluno Pacífico Mesquita, cujo uso
revelado nos traz: “Para uso da escola de D. Maria Peclat”. O estudante em questão é o
primeiro filho de Benedita de Nhola com Durval Mesquita, seu marido. Em discussões
anteriores dissemos que uma das casas que a família de Anna Joaquina mantinha alugada foi,
em determinado momento, locada para a escola de Maria Peclat, professora municipal da
Escola do sexo masculino do Distrito de Sant’Anna e amiga da família da autora, bem como o
eram seus demais parentes de mesmo sobrenome. 352 O primogênito de Benedita, com quase
seis anos de idade à época,353 foi para a escola de Maria Peclat possivelmente em razão do
grau de intimidade com Nhola, o que poderia prejudicar seu ensino e até a credibilidade da
mestra na lide com seu “protegido”. Tomada a decisão, Anna Joaquina justificou que
“Pacifico foi p.a a escola de M.a Peclat, p.r q.’ não podia aprender aqui”.354
Outro ponto importante a destacar para esse suporte – e que novamente nos conduz à
ideia de reaproveitamento de material – diz respeito à manipulação ocorrida no interior do
manuscrito, ou melhor, ao modo como a autora e produtora do Memorial o reconstruiu: com
materiais de mesma origem e especificidades diferentes. Acreditamos que para dar fim aos
escritos do ano de 1918, Anna Joaquina colou ao referido caderno folhas de qualidade
destoantes às originais contidas nele. Nesse volume, com data de 01 de abril de 1918 a 31 de
dezembro de 1918, encontramos as últimas quatro páginas escritas em materiais de papel
quadriculado, de espessura inferior e recortado em tamanho menor. Nas imagens a seguir,
detectamos a presença de vestígios deixados pelo uso da cola (imagem nº 20), o tamanho
reduzido da folha aderida ao suporte, o tipo diverso do material utilizado e, ainda, que a
última lauda já havia sido visitada pela escrita da memorialista. Talvez esta página fosse ser
empregada em outra ocasião ou função, o que não aconteceu.

352

LIVRO de folha de pagamento dos funcionários da Intendência. Cidade de Goiás, 1920, f. 19. Manuscrito
[sem capa]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
353
De acordo com a nota de Anna Joaquina para essa data, Benedita teve seu 1º filho em 30 de setembro de
1911.
354
MARQUES, 1917.05.14.
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Imagem 19 – Folhas quadriculadas ao
final de 1918.

Imagem 20 – Última página de registro do
ano de 1918.

Memorial, página de 23.09 a 01.12.1918.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Memorial, página de 25 a 31.12.1918.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

O objeto de escrita riscado na folha diz “Exm.o Sr.’ Frei Henrique da Abbadia”
(imagem nº 20). Este registro oportunamente riscado da página o foi, justamente, por não
dizer respeito ao que carrega e identifica o manuscrito enquanto projeto. Foi “ocultado” por
não fazer parte da lógica inscrita e descrita no Memorial. Ali se encontra não pelo valor que
possua em si mesmo, mas pelo papel que o suporta, pela imperativa necessidade de folha para
escrever.
No fim da mesma página também se lê: “Ilm.a Exm.a Snr.a D. Therezina Caiado de
Castro”. Para esta colocação consideramos duas hipóteses: a existência desta apresentação
como sendo anterior à anexação da folha ao Memorial, sendo apenas ignorada por não
atrapalhar o espaço de registro, pois poucas linhas antes o objetivo havia sido concluído, o
ano de 1918 havia passado; ou foi incluída depois, quem sabe como forma de lembrete ou
mesmo treinamento da escrita e da letra. No primeiro caso, posicionamo-nos do mesmo
modo: os dizeres não participam da lógica escritural do Memorial. Se considerarmos a
segunda como possibilidade, a análise muda de rumo, pois como praticante da escrita
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cotidiana, Anna Joaquina deixou rastros desse tipo de exercício – de treinamento caligráfico –
em suas páginas, especialmente, das primeiras letras maiúsculas.
Aos interessados, cabe-nos apontar não ser este o único caderno desse grupo a
apresentar anexadas páginas de categorias diferentes. Os suportes XII, XXI e XXIII, carregam
em seu interior folhas igualmente manipuladas com cola e distintas em sua estrutura.355
Nessas, portanto, coexistem duas noções já discutidas neste trabalho sobre a prática
escriturística da memorialista. A primeira, de que Anna Joaquina reaproveitou os materiais
acessíveis a ela em benefício de seu suposto projeto evocativo. A segunda – e não por isso
abstemos da primeira – de que a autora refez esses materiais, os transformou, alterando seu
estatuto original, seja mediante sua nova posição seja por meio de uma nova articulação
estrutural. Aqui, como escreve Certeau, a “ilha da página é um local de passagem”, onde “se
opera uma inversão”: “o que entra nela é um ‘recebido’, e o que sai dela é um ‘produto’”.356 E
continua:
As coisas que entram na página são sinais de uma “passividade” do sujeito em face
de uma tradição; aquelas que saem dela são as marcas do seu poder de fabricar
objetos. No final das contas, a empresa escriturística transforma ou conserva dentro
de si aquilo que recebe do seu meio circunstancial e cria dentro de si os instrumentos
de uma apropriação do espaço exterior.357

Deste modo, convém enfatizar que o Memorial, como Anna Joaquina o trabalhou, não
pode de maneira alguma ser reduzido a um livro de apontamentos comum como propõem, em
geral, as literaturas em torno da escrita de si e dos outros, atentas particularmente ao que
narram os artefatos biográficos. É mais do que isso. Contraposto às suas formas variáveis, aos
dispositivos próprios da materialidade do escrito, esse objeto cultural deixou de ser apenas
aquilo que narra para se constituir como indicador manifesto de uma atividade multiforme e
murmurante de produtos do texto e de produção da sociedade como texto.358 Nele inscrevemse os elementos propulsores de uma arte manual que reconstrói materiais, mas que também os
sobrescreve. Os procedimentos textuais não são secundários a uma sociabilidade encarnada
por seus comedimentos, gestos e práticas cotidianas. Ao contrário, ela é seu objeto de escrita,
ela caminha ao lado dessa produção manuscrita; e ambos – o objeto material e a matéria do
objeto – derivam e compartilham dos frascos de mesma composição social, cujos pontos em
comum se fundem, ao final desse encalço, no Memorial. Um mundo de existências, de trocas,
355

MARQUES, 1916.12. 03-29; MARQUES, 1925.11.24 a 1925.12.26; MARQUES, 1926.06.19-30.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 226.
357
Ibid., p. 226.
358
Ibid., p. 224.
356
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cujas configurações se encontram com a expressão escrita de Anna Joaquina, tão desprovida
de ornamentos como a sociedade e a sociabilidade da qual fazia parte. Ao mesmo tempo,
poderíamos pensar se Anna Joaquina, numa sociedade da impossibilidade da escrita do livro,
não quis, através de seus gestos artesanais e esforços diários, realizá-lo ao longo de sua vida,
transformar sua vida na realização desse livro impossível de ser escrito.

1.2.4 Volumes de páginas

São apenas dois volumes que formam este grupo. O primeiro deles diz respeito às
notas que vão de 01 de janeiro de 1929 a 12 de julho de 1929, e o segundo trata dos
acontecimentos de 01 de janeiro de 1930 a 17 de dezembro de 1930, ou seja, os últimos
registros deixados por Anna Joaquina de que se tem conhecimento. Designamos esse grupo
com uma unidade de medida – volume – por não encontrarmos nele marcas de pertencimento
anterior a algum tipo de suporte, a não ser aquele que se configurou a partir do ato praticado
pela memorialista ao preencher com sua letra essas páginas. Esclarecemos, assim, porque, nas
preliminares desta pesquisa, o associamos às folhas de papel de tipo almaço, pois estas, além
da possibilidade de suportar qualquer tipo de sinal gráfico, constituem material independente,
não se apegam a definições prévias até que nelas haja conteúdo para a sua singularização; são
materiais de linguagem escrita na essência, mas libertos em seu estado original. Das suas
laudas, enquanto folhas solitárias em branco, nada se sabe, exceto pela hipótese em torno do
uso que se pode dar a elas.
Os dois volumes de páginas que colaboram com a composição material do Memorial
estão sobrepostos e unidos por dois grampos centrais conforme observamos nas imagens a
seguir.
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Imagem 21 – Capa do volume de páginas
XXVI.

Memorial, página de 01.01.1929 a 05.01.1929.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Imagem 22 – Um par de grampos para unir o
volume de páginas XXVI.

Memorial, página de 28.05.1929 a 03.06.1929.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Não temos como avaliar se os ditos grampos foram manuseados pela autora na
intenção de juntar as peças para formar o volume, senão pelo fato de que se encontram um
pouco mais distantes um do outro no suporte seguinte deste conjunto, ou seja, em posição um
pouco diversa a esta apresentada, o que não quer dizer que, pela simples disposição dos
mesmos, tenham sido adicionados pela memorialista. Não obstante, se considerarmos estas
páginas formadas por papel do tipo almaço, saberemos que não eram adquiridas previamente
unidas por qualquer tipo de edição ou ligamento quando sobrepostas uma a outra. Aventamos
essa aproximação no começo deste capítulo pela ausência de sinais aparentes que indiquem
outro tipo de material, tal qual a incidência do espaço que antecede a primeira pauta
disponível à escrita de todas as páginas desse grupo. A imagem nº 21 deixa evidente esta
assimilação. Porém, não a encontramos na passagem ao lado, pois nela Anna Joaquina traçou
três linhas a lápis na parte superior da folha, aliás, mais um sintoma de valorização do espaço
de que dispunha para escrever, o que já havíamos adiantado em reflexões antecedentes.
Em outro momento desta pesquisa, quando refletíamos a respeito da construção
efetuada pela memorialista de seu suporte – particularmente, os cadernos pequenos – citamos
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brevemente a presença dos ditos intervalos entre o limite superior da página e a primeira linha
que esta apresenta normalmente em livros grandes, cadernos de todo tipo, bem como em
folhas de tipo almaço. Dispensamos, neste ponto, os cadernos escolares por sua dimensão
menor em relação às obtidas com os volumes sobre os quais estamos a pensar. Quanto aos
livros grandes reaproveitados por Anna Joaquina, estes sim, quando pautados de fábrica,
trazem em sua estrutura os espaços vagos no início da página. Contudo, se comparados com
seus semelhantes contidos nessas supostas folhas de almaço, perdem consideravelmente em
tamanho. Frente a estas percepções, não tentamos aqui impor ou, como outrora elucidamos,
decretar o uso deste tipo de papel nos volumes XXVI e XXVIII, mas nos é oportuno
relembrar as solicitações efetuadas pelas escolas públicas de resmas de papel para a provável
efetivação de seus mapas escolares, como, ainda, para o uso afirmado dos alunos no exercício
da escrita e das tabuadas. Destarte, não nos parece arbitrário suspeitar do trajeto que fizeram
estas páginas até às mãos da autora, isto é, acreditar que por meio do ambiente escolar em que
estava inserida ela tenha formado este material. Ao reconstituirmos, pelo menos em parte, a
tessitura social da qual participava, perscrutamos seus possíveis acessos junto a estes
materiais, assunto que nos parece já bastante esboçado.
Nosso discurso desenrola-se consoante aos acontecimentos que encontram
correspondência na expressão material do manuscrito. Sendo assim, a partir da análise da
imagem a seguir, podemos considerar que os grampos que citamos e que unem essas folhas já
se encontravam em meio ao volume no início do exercício escriturístico de Anna Joaquina.

Imagem 23 – Volume de páginas XXVI com as últimas folhas retiradas.

Memorial, página de 12.07.1929.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Esta imagem apresenta a última página que fecha o suporte XXVI. Com ela, vemos de
mais perto a questão abordada em torno das pautas efetuadas a lápis, pois a página que viria a
seguir (e que foi retirada do volume) deixou mostras de como os originais, anteriormente ao
uso de Anna Joaquina, se encontravam. Percebe-se que nela foram traçadas duas linhas a lápis
e que, imediatamente, otimizaram o espaço vazio. Além disso, testemunhamos que as folhas
que restavam a esse volume dele foram recortadas com uma tesoura. Por parecerem folhas em
branco, ou seja, aptas ao registro contínuo, muito nos intrigou essa interrupção. Se as folhas lá
estavam, por que Anna Joaquina não deu sequência aos registros de 1929? Por que as
recortou? Ou teria ela recebido o volume de páginas desta maneira e o aproveitado como o
recebeu? Teria ela, logo que conseguiu um caderno escolar no qual estão inseridos os
próximos acontecimentos, desistido desse material? Não se sabe. O que podemos confirmar é
que o mês de julho não teve seu fim – não nesta página – mas seu reinício no caderno
seguinte. Ao proceder desta maneira, Anna Joaquina passou “a limpo” os registros referentes
a julho de 1929 para o suporte ulterior e não foi a primeira vez que assim procedeu.
Encontramos esta incidência por nove vezes, nas quais a autora repetiu no material seguinte
ora uma porção de dias ora um mês ou mais. Por que a memorialista conduziu parte de seus
escritos dessa forma? Difícil deslindar sem cair no campo das meras sugestões. Mas escrever
de novo a mesma coisa ou deixar de escrever, alterá-la mesmo que de forma diminuta não
seria uma forma de editar o contexto vivido e arquivado? Por ora, pouparemos esta parte do
trabalho com uma discussão que gira em torno da organização da escrita, para tratá-la num
tópico específico no capítulo seguinte.

1.3 Carestia material, economia materializada

As análises feitas até aqui indicaram que a carestia geral em Goiás levou Anna
Joaquina a encontrar outros meios de colocar sua escrita em prática. Através do
reaproveitamento de materiais, acessíveis a ela, cada qual em seu momento oportuno, a autora
construiu seu Memorial e descreveu nele o mundo, aquilo que de alguma forma era tangente a
ela. À sua maneira, transcreveu a vida, e para praticar e constituir seu manuscrito
“ordinário”,359 aproveitou todo e qualquer espaço, quase todo tipo de papel. Em Anna
359

Papéis velhos – cartas, cartões postais manuscritos, cadernos escolares, dossiês de papéis administrativos,
documentários, diários – que até o início do século XX se chamavam ainda de “papéis sem importância”,
vendidos e comprados à beira das calçadas e que não deixaram senão algumas palavras, senão alguns sinais.
Mas que assumiram uma amplitude imprevisível com a valorização do indivíduo anônimo como figura da
história. São escritos “ordinários” que eram outrora presa exclusiva de museus de arte popular, mas que “o
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Joaquina, não apenas a escrita é ordinária, mas o próprio suporte de sua inscrição, como se a
escrita e o próprio livro que poderia (se ele existisse) recebê-la, apenas pudessem ganhar
corpo num espaço já ordinário, dos papéis comuns, dos cadernos reutilizados.
Os registros da memorialista são, em geral, curtos e econômicos, tendo ela dedicado
duas ou três linhas a cada dia narrado, um pouco mais quando os eventos animavam sua pena,
que os reproduziam com um “esbanjamento” maior do espaço. Quando ela passou de um livro
grande para um caderno pequeno pela primeira vez, já que houve alternâncias de tipos de
suporte no Memorial, num primeiro momento, essa mudança estrutural e material refletiu-se
em sua escrita. Dizemos que, ao adotar o caderno de dimensão de meia página, os registros da
memorialista acompanharam a redução de espaço, reduzidos também, em sua maioria, a uma
ou duas linhas de informação direta e precisa. Como se, com o espaço diminuto, sua escrita
ganhasse também um caráter de urgência, se aligeirasse de modo a respeitar e associar-se à
brevidade da curta página. Sem papel de sobra, sem rodeios ao escrever. É uma impressão
sutil – e, desta maneira, estamos distantes, nesse aspecto particular, de qualquer análise
sistemática – mas sensível para quem lê. O ritmo da leitura (quase repetida) acelera, porém,
meses depois, recupera a normalidade que lhe é característica, mas ainda sem ostentações
linguísticas, concisa. E, se a escrita de Anna Joaquina não era indiferente ao tipo de suporte
sobre o qual se praticava, não seria razoável pensar que caminhava a par à sua época e local
de produção? Assim como os materiais utilizados por ela? O caráter duro e pontual de sua
narrativa, polida pela ideia de escrever o que se podia contar, distante da escrita fechada sobre
si – aquela do íntimo360 –, não seria ela a iteração, de certa maneira, de outros substratos que
influíram em suas próprias condições de possibilidade e de sentido?
Ao trazer à memória as Antiguidades de seu tempo (este o título do poema), Cora
Coralina descreve assim um momento de sua infância e mocidade, juventude ligeiramente
inscrita no Memorial:361

invisível trouxe à superfície”. Cf. ARTIÈRES, Philippe. Monumentos de papel: a propósito de novos usos
sociais dos arquivos. In: SALOMON, Marlon (Org.). Saber dos arquivos. Goiânia: Ricochete, 2011, p. 103104. Ver também: FABRE, Daniel. Vivre, écrire, archiver. Sociétés & Représentations, Paris, v. 1, n. 13, p.
17-42, 2002, p. 38. Disponível em: <http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2002-1-page17.htm>. Acesso em: 02 ago. 2012.
360
FABRE, op. cit., p. 38.
361
De acordo com Anna Joaquina, os pais de Anna Lins do Guimarães Peixoto Bretas (nome de batismo de Cora
Coralina), o Desembargador Peixoto e D. Jacinta Luiza, casaram-se em 17 de agosto de 1886. Cora Coralina
nasceu três anos mais tarde, em 20 de agosto de 1889. Em 27 de fevereiro de 1908, encontramos um registro
que acreditamos tratar-se de Cora Coralina, pois Anna Joaquina escreveu: “As 7 horas fomos reunir em caza D.
Virgin[?] Vieira com as môças para comprimentar o D. r Netto. fomos lá houve discurso proferido pela
Senhorita D. Anna Peixôto, filha de Jacinthinha (foi m. to apla[u]dido) forão algumas 50 a 60 môças [...]”. Cf.
MARQUES, 1908.02.27.
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Quando eu era menina / bem pequena, / em nossa casa, / certos dias da semana / se
fazia um bolo, / assado na panela / com um testo de borralho em cima.
Era um bolo econômico, / como tudo, antigamente. / Pesado, grosso, pastoso. /
(Por sinal que muito ruim).
Eu era menina em crescimento. / Gulosa, / abria os olhos para aquele bolo / que me
parecia tão bom / e tão gostoso.
A gente mandona lá de casa / cortava aquele bolo / com importância. / Com
atenção. / Seriamente. / Eu presente. / Com vontade de comer o bolo todo.
Era só olhos e boca e desejo / daquele bolo inteiro.
Minha irmã mais velha / governava. Regrava. / Me dava uma fatia, / tão fina, tão
delgada... / E fatias iguais às outras manas. / E que ninguém pedisse mais! / E o
bolo inteiro, / quase intangível, / se guardava bem guardado, / com cuidado, / num
armário, alto, fechado, / impossível.
Era aquilo uma coisa de respeito. / Não pra ser comido / assim, sem mais nem
menos. / Destinava-se às visitas da noite, / certas ou imprevistas. / Detestadas da
meninada.
[...]
Aquela gente antiga, / passadiça, era assim: / severa, ralhadeira.
Não poupava as crianças. / Mas, as visitas... / – Valha-me Deus!... / As visitas... /
Como eram queridas, / recebidas, estimadas, / conceituadas, agradadas!
Era gente superenjoada. / Solene, empertigada. / De velhas conversas / que davam
sono. / Antiguidades...
[...]
O pessoal da casa, / como era de bom-tom, / se revezava fazendo sala. / Rendidos
de sono, davam o fora. / No fim, só ficava mesmo, firme, / minha bisavó.
[...]
Eu fazia força de ficar acordada / esperando a descida certa / do bolo / encerrado no
armário alto. / E quando este aparecia, / vencida pelo sono já dormia.
E sonhava com o imenso armário / cheio de grandes bolos / ao meu alcance.
De manhã cedo / quando acordava, / estremunhada, / com a boca amarga, / – ai de
mim – / via com tristeza, / sobre a mesa: / xícaras sujas de café, / pontas queimadas
de cigarro. / O prato vazio, onde esteve o bolo, / e um cheiro enjoado de rapé.362

Cora Coralina nasceu em 1889, portanto, foi contemporânea da escrita do Memorial.
Deste modo, seu poema relata a passagem dos séculos XIX e XX e nele, como discurso
privilegiado de acesso ao imaginário de uma determinada temporalidade, observa-se certa
economia instituída naquilo que se fazia, incluindo o bolo destinado às visitas, sobretudo, e
das pessoas que se revezavam para bem receber os passadiços, segundo o “bom-tom” que as
dirigiam. Como possibilidades de posturas, de comportamentos e de sensibilidades adotadas
em determinado presente histórico, através do discurso literário verificamos que, em Goiás,
no âmbito social e cultural, o ritmo era de contenção e controle. Os gastos eram comedidos.
362

CORALINA, Cora. Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. Goiânia: UFG, 1985, p. 23-26, grifo nosso.
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Da sociedade esperava-se, em suas relações estabelecidas, que se caminhasse junto aos
padrões de moral e conduta e, estes, conduzidos em parceria com os valores religiosos da
época. As formas de expressão e ação não eram insensíveis a este tom de parcimônia. Afinal,
a carestia dos materiais está inscrita nos suportes de Anna Joaquina e o comedimento em sua
escrita. Com isso, não estamos sugerindo uma espécie de determinismo econômico e nem
tampouco fazendo reviver a velha e proscrita relação de determinação entre infraestrutura e
superestrutura. Estamos sugerindo que havia uma cultura da carestia, da contenção, da
parcimônia, e que uma prática cultural como aquela da escrita joaquiniana poderia ser
pensada em relação a ela.
Em 1882, em um artigo intitulado “Chronica de certo Tipo na Formoza”, o jornal
Tribuna Livre assim o começou escrevendo: “Alem de muitas cousas que por decência não se
pode escrever, há quem tenha registrado no seu livro de lembrança, o seguinte”, dando
sequência a pequenas histórias sobre calotes, dívidas e descontos de certo “ratão” que “anda
illudindo o público com as suas getilezas [sic]”.363 Fica claro que havia muitas coisas,
portanto, sobre as quais não se podia escrever sob o risco de falta de decência, contrária à
ordem e aos códigos sociais gravados no homem através de um processo de civilização
particular.364
Não existe "escrita pura", espontânea. Ela sempre se faz em relação a formas e
modelos inconscientes. Assim, abster-se de gastar e se abster de escrever certas coisas são
condutas que partem de uma mesma historicidade, na qual se inserem as práticas controladas,
sem dissipações, de determinada sociabilidade. Apontamos há pouco que Anna Joaquina, em
alguns momentos de seu Memorial, passou a limpo, no volume subsequente, parte de dias ou
meses já escritos e, portanto, rememorados e registrados novamente. Mas isso não ocorreu de
modo ipsis verbis. Houve supressões, frases enxugadas e também alguns poucos acréscimos,
em alguns pontos, sobre um mesmo fato ou uma data adicional. Mas, em um registro
363
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específico, a informação completamente transformada chamou-nos bastante a atenção, porque
talvez reveladora da prudência, da cautela ou até da vergonha; elementos estes subordinados
às maneiras do agir e às formas de expressão, cúmplices das práticas controladas, da
economia no fazer e no escrever. Em sua primeira versão do dia 25 de abril de 1911, Anna
Joaquina registrou que o “S.r Bispo prohibiu o P.e Caetano almoçar com nós nos
Domingos”.365 Trata-se de um período em que padre Caetano almoçava e jantava
praticamente todos os dias da semana na casa da autora, inclusive aos domingos, muitas vezes
por meio de convite declarado de sua família. O padre chegou à cidade junto ao Bispo Dom
Prudêncio.366 Muito eloquente em suas prédicas, segundo a própria memorialista, satisfazia ao
povo com suas palavras e estas, igualmente, a encantaram, igualmente. Sobre esta relação
falaremos no capítulo seguinte. Porém, adiantamos que é com a segunda versão desse dia que
percebemos não só a reação de Anna Joaquina face à ordem do bispo ao padre, como também
certo recato na lide com a informação pela segunda vez, escrevendo: “S.r Bispo fez uma cousa
q.’ eu não gostei”. Dessa maneira, registrou novamente o dia 25 de abril, sem mais
comentários sobre o episódio.
A partir do que Anna Joaquina relata e – não menos essencial – a partir do que evita
escrever, conhecemos, até certo ponto, os limites praticados por sua escrita, mas também as
fronteiras sociais e culturais de suas ações. Seja através da economia material, seja através da
economia escriturística, ambas configuram-se como modos de agir e de expressar-se
escorados num mesmo eixo: o controle do “eu”. Se opta pelo “não-risco”, pela atitude
vigilante, mas que, como toda linguagem, se condena a ser impotente em alguns momentos,
“porque organiza o distanciamento daquilo que não pode ser posto à distância” ou,
acrescentamos, que não se consegue colocar totalmente à distância: o discurso interior, o
compromisso “entre aquilo que o sujeito se confessa a si mesmo e aquilo que ele pode
transmitir ao exterior”.367 Antes de se expor, não seria melhor se privar, esquivando-se dos
equívocos inoportunos de uma sociedade, exterior e aparentemente, um pouco rígida com
seus valores estabelecidos e seus costumes praticados ou esperados?
365
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Os escritos provenientes do universo escolar, bem como o próprio espaço de instrução,
apresentavam-se com a mesma rigidez e objetividade em sua forma. Os termos de exame, por
exemplo, eram diretivos nos apontamentos relativos ao dia da avaliação. O registro oficial
desse dia seguia uma estrutura escritural seca e descritiva, como evidenciada na passagem
abaixo.

Termo de Exame
As 11 horas da manha do dia dez de Agosto de 1907, décimo nono da Republica dos
Estados Unidos do Brasil, nesta escola publica do sexo feminino do Districto do
Carmo desta Capital de Goyaz reunidos sob a presidência do S. r Joaquim Rufino
Ramos Jubé, Delegado Litterario, os examinadores, D.r Coriolano Loyola Brandão,
os professores João Athanasio de Almeida, Gabriel Patroclo e a Professora Luiza
Joaquina de Souza Marques, foi lido o programa e depois feita a chamada das 56
alunnas matriculadas, por ella verificou se estarem presentes 46 alunnas; deu se
começo dos exames na forma do Reg. em vigor. Sendo examinadas as alunnas cada
uma de per [sic] si, julgou a commissão examinadora por unanimidade de votos as
alunnas da classe adiantada: Silvina Dias Carneiro, Milecia de Campos, Altahir
Martins da Costa e Benedicta de Campos, em Manuscripto, leitura de livro, escripta,
contabilidade foram approvadas plenamente com distincção. [...] Logo que
terminaram os trabalhos o S.r Delegado em sua breve allocução em que mostrou ser
a educação primaria, uma das essenciaes condições na sociedade, disse mais que não
é só a llustração da intelligencia que forma um bello caracter, mas também os
ensinamentos moraes, cujos exemplos, as alunnas tinham até presente na pessoa de
sua mestra em quem o zelo, o esforço continuado eram attestado de sua vocação
para o magistério. O S.r Coriolano com a palavra pronunciou um maviozo discurso
mostrando a conveniência do ensino manifestando a Professora e Adjuncta a
satisfação do adiantamento e boa ordem que a commissão examinadora encontrou
na escola. E para constar mandou lavrar o presente termo que vai assignado pelo
Delegado Litterario, examinadores, adjuncta e por mim Luiza Joaquina de Souza
Marques, Professora.368

Com hora, data, lugar e a exposição das pessoas envolvidas, o termo de exame seguia
com a descrição do evento que o justificava, ou seja, a relação das alunas aprovadas em
determinadas disciplinas, assim como a qualidade de suas aprovações (com distinção,
plenamente ou simplesmente aprovada). Escrito em forma de Ata, esse aparato do poder
disciplinar não permitia aberturas para uma redação muito diferente da que se apresentou,
tanto que teve seu modelo definido em 1887 mediante um regulamento.369 Mas, para além de
seu modelo de escrita, há outro aspecto relevante. No termo apresentado acima, a professora
em questão é Lili, a qual, manifestou o então delegado literário, era um exemplo presente de
caráter e moral para suas alunas. O(a) professor(a) controlava o ponto diário de seus alunos,
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bem como o aproveitamento e o comportamento escolar de cada um deles, registrando-os em
mapas e termos a serem entregues aos delegados literários, os quais, por sua vez, os
repassavam à Inspetoria Pública. Assim, professores(as) vigiavam e controlavam seus alunos,
mas também eram por eles vigiados e dessa vigilância muito dependia o funcionamento e a
dinâmica da sala de aula e da escola. Revelam-nos a operacionalidade da vigilância no espaço
escolar .370 Os ditos termos e mapas provavelmente eram escritos em casa do próprio mestre,
após a efetivação prática na escola, pois em 1903, Anna Joaquina relatou que esteve em sua
casa, um dia após o exame na escola de Lili, o professor Jesus “fazendo o termo de exame”,371
o que demonstra que a autora do Memorial também obteve contato com este tipo de material e
escrita, uma vez que já mencionamos a possibilidade de serem os termos de abertura inscritos
em seu manuscrito uma reprodução particularizada dos mesmos contidos nos livros
administrativos com os quais possivelmente teve contato.
Em uma sociedade que buscava sua “civilização” através de exemplos – relembrando
o motivo da vinda das freiras dominicanas para a cidade –, começar pelos cidadãos em
formação era essencial, afinal “a instrução não era e nem é imune aos movimentos da
sociedade”.372 Dessa maneira, ainda que o acesso à educação escolar fosse restrito, a partir da
instrução primária tentava-se estabelecer, desde cedo, os padrões aceitáveis de
comportamento e os livros de leitura de Abilio Cesar Borges, por exemplo, comumente
solicitados pela mestra Lili e outros docentes, atendiam a esse propósito. Eles foram criados
com a finalidade de aconselhar e educar seus leitores. Suas lições abertamente manifestam a
preocupação com a consciência moral e religiosa, a virtude e a ordem. Com histórias simples
e fábulas adaptadas com interesse anedótico, se esperava alertar as crianças sobre virtudes
importantes. Tal simplicidade e objetividade não deixavam espaços para indagações, eram
somente afirmações que não davam à criança chance de pensar em alternativas.373 Na
introdução do Segundo livro, Abílio Cesar justificou a forma de suas lições:

Um tal livro deve ser quase inteiramente escripto com palavras conhecidas dos
meninos, e em phrases e períodos tão curtos, como aquelles em que elles costumam
exprimir-se; e os assumptos devem ser tão resumidamente tractados, que elles, cuja
attenção e intelligencia são ainda tão rudimentares e fracas, possam, chegando ao
fim do conto, lembrar-se do principio, e ter como diante da infantil imaginação
370
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inteiro o quadro que representa o facto lido, com suas peripecias e episodios, assim
como a moralidade que de tudo resulta.374

Assim, com frases e períodos curtos, semelhante ao modo de se expressar, os
conteúdos eram resumidos para que, ao final da lição, esta fosse inteiramente lembrada pela
criança e, por conseguinte, o ensinamento central que ela buscava transmitir. O Memorial de
Anna Joaquina compartilha da mesma forma de escrita uma vez que, ao final de cada
apontamento, se têm de modo resumido as informações principais do dia que passou, aquelas
que para sua autora foram centrais entre todas as ocorrências e que, assim, se arquivaram com
a prática de sua escrita, como notícia, como nota que assegura a lembrança do fato. A lição
“A Creação do mundo” exemplifica o tipo de linguagem utilizada nos livros de Abilio Cesar
Borges.

Deus fez todas as cousas do nada.
Antes de Deus crear o mundo não havia luz; tudo era vasio e escuro.
Deus creou o mundo em seis dias.
No primeiro dia creou a luz.
No segundo separou as aguas da terra, e fez os rios e os mares.
No terceiro fez as arvores, e todas as plantas que nascem na terra.
No quarto dia fez o sol, a lua e as estrellas.
No quinto fez os passaros que voam no ar, e os peixes que nadam nas aguas.
No sexto dia fez os animais que andam na terra, sendo o homem o ultimo de todos.
O DOMINGO
No setimo dia depois da creação do mundo Deus descansou.
É por isso que os homens também devem descansar no setimo dia da semana, o qual
é o domingo, ou dia do Senhor.375

Algumas de suas lições são precedidas e complementadas por gravuras. Com o apoio
destas, o barão de Macahubas prescreveu um sistema de comportamento sociável a seus
leitores, ensinando-os a serem polidos, educados, dóceis e obedientes.376 Dessa maneira,
entende-se que o exemplo repassado era, portanto, o exemplo desejado e esperado do
indivíduo: a economia de suas ações. Em Goiás, as listas de pedidos de materiais escolares
solicitando suas obras datam da década de setenta do século XIX até a década de trinta do
século seguinte.377 Ainda que a falta de recursos tenha dificultado a aquisição deste tipo de
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material para a instrução pública, dos 68 mil exemplares doados pelo próprio barão a diversas
províncias do país, 700 livros vieram para a Província de Goiás em 1875.378
O mapeamento dessas tipologias textuais – Atas da Câmara, termos de abertura, livros
de leitura, termos de exame, mapas escolares – podem não assegurar seu contato com Anna
Joaquina ou mesmo sua leitura, mas, pelo menos, alargam as respostas sobre os modelos
disponibilizados à época ao permitir confirmar sua existência material no cotidiano mundano
da memorialista.379 Imersa neste ambiente, Anna Joaquina praticava sua escrita, poupando e
se poupando em todos os sentidos tocáveis. Os modelos estavam aparelhados e a escrita
presente em seu manuscrito é transversal a esses substratos sociais e culturais. Seus lacônicos
apontamentos são regidos com uma prática de poucos intervalos, estruturados numa ordem
cronológica rígida, temporariamente rescindida por marcadores textuais que direcionam, de
certo modo, as maneiras de ler como se visassem definir qual a relação esperada com seu
texto, como se nos orientassem e nos informassem o tempo todo. Sua forma contida e a
maneira pela qual foi organizada ainda têm muito a contar a respeito de sua prática em
armazenar o tempo vivido, ligando-nos ao momento em que escreve e sobre o qual escreve,
como veremos no capítulo seguinte.

378

Para chegar nestes números, Diane Valdez tomou como base somente em dados encontrados em relatórios e
outros materiais. Ver quadro completo dos livros doados por Abilio Cesar Borges em: VALDEZ, op. cit., p.
206.
379
LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p.
300.

115

CAPÍTULO II

A PRÁTICA DE ESCRITA

2.1 Margens introdutórias

No Brasil, até os primeiros anos do século XIX, a competência cultural da escrita era
restrita a poucos. Entre os que se serviam dessa prática estavam os corpos pertencentes ao
universo aristocrático e um estatuto de escrita permeado pela formalidade uma vez que seus
domínios e usos encontravam-se amarrados às posições e, por consequência, ocupações
sociais e políticas de uma sociedade hierarquizada e pré-definida. Caracterizada, portanto,
por uma forma e uma função de cunho informativo e oficial, esse gênero da escrita permitia
aos homens de mando deixar conselhos, sugestões e advertências aos seus destinatários. Com
uma escrita pessoal particular, eram registros valiosos, ou melhor, instrumentos privilegiados
deixados com o objetivo de causar mudanças para quem os herdasse. Tratavam-se mais de
documentos sociais do que comunicações pessoais, dirigidos a um público especificamente
interessado e, por vezes, às gerações vindouras.380
Passadas algumas décadas, evidenciamos no Brasil o aparecimento de uma nova
massa documental que atesta que o indivíduo comum passou a partilhar de uma prática
(escrever) antes circunscrita ao universo da aristocracia e determinada por valores estruturais
de desigualdade. Trata-se de uma nova lógica escriturística oriunda de uma paulatina
mudança de estatuto na forma de expressar a linguagem escrita que, antes formal e oficial,
agora matizada por elementos ordinários da vida cotidiana.381 Que o digam os títulos
mobilizados pelas memórias que, tempos depois, cresceram em quantidade, ainda que grande
parte deles proceda de famílias superiores na hierarquia social da época e de um registro já
distante do real a imaginar-se e que se quer preservar. É nesta nova historicidade que devemos
situar o Memorial de Lembrança de Anna Joaquina, manuscrito original produzido entre 1881
e 1930 na Cidade de Goiás por uma vilaboense no presente de sua experiência histórica. A
década que marca seu advento também foi aquela de uma série de mudanças políticas
importantes no Brasil.
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Escrever sobre os eventos passados, datá-los e organizá-los em papéis não seria uma
obviedade característica do século XIX em Goiás, sobretudo aos não profissionais, pouco
familiarizados a esse tipo de inscrição e suporte. Tampouco se distrair com as efusões da alma
e dos sentimentos guardados em segredo pelo diário íntimo, cujos “níveis de detalhamento
dos fatos cotidianos expressam uma forma de interlocução com o leitor e, ao mesmo tempo,
estabelecem limites e possibilidades para a própria recepção do texto”, tais como as
descontinuidades “causadas por intervalos às vezes grandes de tempo, visto que o diário nem
sempre é uma escrita sobre todos os dias de vida da depoente”.382 Cabe-nos lembrar de não
ser a autora do Memorial uma escritora e sim uma escrevente nos moldes conceituais
apresentados por Roland Barthes, o qual define escrevente como aquele que utiliza a
linguagem escrita como um meio para atingir um fim – “testemunhar, explicar, ensinar” – o
que faz com que a linguagem seja reduzida “à natureza de um instrumento”, não se exercendo
sobre ela nenhuma preocupação técnica essencial. Já a palavra acionada pelo escritor é uma
matéria trabalhada, uma estrutura e não um veículo. Este último não trabalha um grito “sem
que a mensagem se refira finalmente muito mais ao trabalho que ao grito”.383 Todavia, o
escritor não é mais o único a falar, pois o escrevente, numa ação igualmente comunicativa,
procura transmitir sua informação de maneira incontestável, como um meio de comunicação
supostamente livre de ambiguidades. Seu caráter é liberto, até um pouco insistente, propondo
à sociedade não necessariamente aquilo que ela lhe pede.384 Ao pensar a escrita, ou melhor, a
prática de escrita do escrevente como veículo de uma provável ideia, chamamos a atenção ao
aspecto funcional dessa “nova” ação, assinalada por um ritmo que lhe é próprio e particular: a
manifestação imediata (emancipada dos elementos mercadológicos e regras de emprego, de
gênero e composição), cuja máxima é a de dizer, dizer sem demora, mas dizer.385
Não há da parte de Anna Joaquina um texto próprio, no qual esclareça em minúcias o
porquê de escrever, descrever e inscrever-se da maneira como o fez. Ela não se explica, não
pormenoriza a emergência de sua produção de praticamente cinco décadas,386 deixando-nos
382

LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p.
44.
383
BARTHES, Roland. Escritores e escreventes. In: ______. Crítica e Verdade. São Paulo: Perspectiva, 2007,
p. 34-35. Disponível em: <http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1473/Roland_Barthes_-_Crtica_e_Verd.pdf>.
Acesso em: 10 out. 2011.
384
Ibid., p. 37.
385
Ibid., p. 37-38.
386
Da sequência cronológica do Memorial, inexistem por completo no arquivo do IPEHBC os relatos dos anos
de 1897, 1904, 1905, 1906 e 1907. O ano de 1886 não contém o mês de dezembro. O ano de 1890 encerrou-se
em 05 de julho. Os registros de 1891 começaram em 16 de abril e terminaram com algumas anotações de julho
e agosto. Em 1892, temos apenas uma página de registro referente ao mês de novembro. Em 1896 somente o
mês de janeiro e dois dias de fevereiro foram registrados. O mês de dezembro de 1901 terminou com o dia 20 e
o de 1908 com o dia 08. Para as ausências de notas nos anos que apresentaram algum relato, chegamos com a

117

apenas pistas ou, no limite, ligeiras justificativas. Em face de como ela escreveu, não
esperávamos comodidades, pois sabemos que pensar a prática da escrita cotidiana pode
sugerir, de modo equivocado, um simples registro dos fatos antes dispostos a mercê do olhar
de quem os contemplou, de quem os noticiou, de um lado; e, de outro, a rasa interpretação de
que se inscreveu sobre um suporte qualquer, de acesso amplo e ilimitado. Em relação ao
segundo ponto, já discutimos e demonstramos que, em favor do “laboratório da escritura”,387
muitos caminhos, quando deslindados, contrariam essa “verdade” genérica, haja vista a
negligência geral de que padecem os materiais que suportam esse tipo de narrativa. Não se
acusa, com isto, certa imprudência por parte dos pesquisadores, mas essas ocorrências dão-se,
por vezes, pela própria inexistência de tais suportes em estado original, pela falta de uma
adequada conservação dos mesmos, ou ainda por objetivos de análise diversos, a partir dos
quais a atenção se concentra naquilo que tem ele a contar, literalmente, sobre os fatos coevos
ao que se estuda.
Quanto à prática escritural de Anna Joaquina, nesta parte do trabalho propomos
analisar sua lógica, conferindo lugar à sua singularidade. Com o Memorial, estamos diante do
que Roger Chartier define como sendo um “texto ideal”, aquele salvo de suas possíveis
encarnações, isto é, “depurado de todas as transformações trazidas pelo processo de
publicação”,388 tal como ele foi escrito, ditado, pensado ou sonhado – embora não se trate de
um texto construído para ser publicado. Nesse sentido, os sinais estão lá, foram deixados
conforme traçados originalmente. Opacos ou cristalinos, eles nos orientarão rumo ao sentido
que sustenta seu exercício de escrita.

2.2 Sobre a escrita de Anna Joaquina
[Dia] 10 o Eduardo fez Cavalhadas Bailes (isto é eu não fui) depois das Cavalhadas
acabadas houve o baile offerecido aos Cavalheiros (esse eu fui.).
[Dia] 15 Houve baile em Caza do Chico Vianna, eu e Lili fomos Em Lovôr de ter
elle sido Cap.m do mastro do Divino.
[Dia] 16 Domingo – Eu e Nhola fomos ao Siminario [sic] na festa do coração de
Jezus. O Sermão foi pregado p.lo Bispo.
[Dia] 17 Maria Hipolita veio aqui falar p.a p.r menina na escola nessa tarde Nhola foi
na caza do Juca Roz’. ver Mariq.a e D. Deolinda veio aqui. nessa noite chegou o
Correio da Côrte trazendo a noticia da queda do partido Conservador; houve muitos
fogos, e mais tarde houve uma alvorada concorr.a.
[Dia] 18 Lili foi ao Seminario.
pesquisa a duas hipóteses: a primeira, a qual trabalharemos em alguns momentos deste trabalho, foi resultado
de uma pausa opcional da prática de escrever; a segunda, aconteceu provavelmente pela perda de material em
alguma parte do processo.
387
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 226.
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CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: UNESP, 2002, p. 63.
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[Dia] 20 Dia de Corpo de Deos Mariq.a veio assistir as festas d’aqui a prosição [sic]
esteve m.to bonita as portas e janelas de cortinas a Maria Cordeiro passou dia aqui.389
[...]
Dia 3 P.e Caetano esteve aqui, nessa noite teve baile em caza do S.r Costinha
(Imperador) nessa noite Eu e Lili fomos em caza di Franklina agradecer a vizita de
pezames [sic] de Sá Monica.
Dia 4 Alberto e Chiquinha veio dispidir [sic] p.a ir p.a o Porto nesse dia P. e Caetano
veio aqui.
Dia 5 eu fui no Sinimathogafo [sic], eu com Xiq. ta Crav.o Maria do O com Senhora,
e Ben.e com Joãoz.o.
Dia 6 Domingo Teve a missa no Carmo do P.e Caetano e com Canticos, e ao ½ dia a
Doutrina do Costume. nesse dia a viuva de Domingos Ferr.a da S.a esteve aqui
pagando vizita Lili, e t.mb.m Nero Macedo q’. trouxe sem.e de cacau p.a Nhola.
Denoite Nenem Pin.o veio aqui.390

A partir dos fragmentos textuais do Memorial até então apresentados podemos
observar, no que diz respeito à forma e ao tipo de registro, como a autora se expressa através
da palavra escrita. De certo modo, ao lê-los, sabemos o que esperar de seus apontamentos ao
longo de todo o manuscrito. Neles, o sujeito que se mostra ao leitor pouco parece observar da
própria vida, relatando o que todos aparentemente podem ver, instruindo-nos pouco sobre a
sua individualidade e sensações minúsculas. Seu tom é resumido e econômico. Mas, ainda
assim, Anna Joaquina foi capaz de arquivar, com suas palavras, as idas e vindas da antiga
capital do Estado, contexto de sua inserção e autoinscrição. Através de uma prática frequente,
colecionou fatos que respondem a uma ordem cronológica rígida e constante, sustentada pelo
controle da escrita que se realiza. Seus relatos, marcados por datas e outras indicações
temporais, em grande parte mantém uma regularidade quase sistemática, percebida através do
excesso de tinta absorvida pela página anterior quando esta encontra o registro recéminaugurado na página seguinte no ato de fechar o caderno.

389
390

MARQUES, 1889.06.10-20.
MARQUES, 1909.06.03-06.
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Imagem 24 – Página marcada pelo excesso de tinta do registro.

Memorial, página de 17 a 26.05.1914.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Em um trabalho de pesquisa, o historiador costuma partir de uma premissa tipológica
que busca caracterizar e identificar a escrita pessoal na qual se concentra seus estudos.
Contudo, nos apontamentos de Anna Joaquina não encontramos o que se espera de uma
escrita corriqueira do cotidiano. Suas notas, no mais das vezes, são breves e pontuais, não
dispondo ao leitor os elementos primeiros do que seria um diário íntimo, por exemplo. Em
sua escrita não cabem narrativas, nem tampouco descrições detalhadas. Em geral, são
registros curtos, fragmentados, inscritos em intervalos pequenos de dias. Dessa maneira, como
não há confidências explícitas, os aspectos da vida privada e íntima da autora permanecem,
durante todo o Memorial, nas sombras, o que quer dizer que sua intimidade nunca é dada
gratuitamente, “é preciso procurá-la além dos comportamentos codificados e das palavras”.391
É por meio do resgate de indícios deixados ocasionalmente por sua pena ou mesmo nos raros
adjetivos utilizados que a memorialista permite observar sua opinião e demais julgamentos
que vai costurando junto às experiências.
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RANUM, Orest. Os refúgios da intimidade. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). História da
vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 211.
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No que diz respeito à sua natureza, se comparado aos textos de sua época e de mesma
ordem,

392

o Memorial inaugura uma singularidade pouco ajustável às categorias até então

interpeladas por autores e pesquisadores de memórias, tais como diários, cartas,
reminiscências e (auto)biografias. Trata-se, portanto, de uma sequência de registros que
irrompeu na Cidade de Goiás do século XIX contrária às tendências encontradas no mesmo
período em documentos congêneres, por conter uma forma de escrita singular na estrutura, na
forma e no conteúdo. Sendo assim, é necessário adentrar nas questões de conflito
concernentes à diferenciação dos gêneros memorialísticos, mesmo que o nosso objetivo neste
trabalho não seja pormenorizar essas condições – por hora, inquietantes – em torno das
formas e tipos de escrita das lembranças. Faremos, sim, uma breve análise das diferentes
marcas do “eu” e modos de inscrição,393 isto é, das formas de registro das lembranças tendo
em vista que os limites entre uma e outra não são rígidos em seus critérios, mas que em
muitos casos podem ser consideradas híbridas de tal modo que o enfoque recaia ora em
revelar, ora em ocultar, ora no “eu”, ora no “outro”; quer uma história pública, quer uma
história privada.
O manuscrito de Anna Joaquina contém registros de fatos e acontecimentos que
atravessam um período de aproximadamente 50 anos, cobrindo grande parte de sua vida e do
cotidiano que a cercava. Ainda assim, não consideramos sua escrita uma escrita
autobiográfica por não oferecer fins literários claramente definidos, isto é, permeados por
forte apelo à narração em detrimento da descrição e erguido sob um ponto de vista mais
pessoal e autorreferencial.394 Para tais casos, presume-se um texto de uma vida com um
conjunto de acontecimentos que tratam de uma existência e que se baseiam, pelo menos em
parte,
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Como, por exemplo, o diário de Helena Morley (1998) e de Ina Von Binzer (1994), as memórias de Thomas
Davatz (1951), de Josef Zipperer (1954), de Augusta Curado (2005) e Ofélia Monteiro (1974), os poemas
sobre Goiás de Josefina Mendes (2002) e Cora Coralina (1985; 1987; 2002), entre outros. É importante
ressaltar a ciência, na contraposição das obras, de não serem todas elas escritas no mesmo tempo social e
cronológico de Anna Joaquina. No entanto, colaboram no sentido de elucidar mais tarde os diferentes gêneros
narrativos analisados neste trabalho.
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Líliam de Lacerda diz que a escrita memorialística pode assumir várias denominações tais como diários,
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autobiográficos, embora todas elas sejam sobreposições da trilogia clássica ou mais conhecida: diário –
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na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo
tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância,
estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final, entre
os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento
necessário.395

Também não encontramos contribuições que aproximem o Memorial à categoria de
diário íntimo, justamente pela carência destes aspectos de caráter intimista em seu texto. Num
tom inclinadamente sensível às circunstâncias e ao vivido, o autor do diário íntimo apresentase através de um ato profundo e introspectivo, revelando os segredos, por vezes, mais
confidenciais. Manter um diário, de certa maneira, pressupõe que parte do autor possui uma
vontade de exprimir-se de maneira íntima, uma necessidade de guardar como lembrança os
prazeres da vida, como se quisesse reter para sempre seus detalhes ao fazer aquele momento
parar no tempo e nunca mais se dispersar através de seu registro.396 Porém, neste tipo de
registro o interesse está mais voltado ao relato das impressões e expressões do vivido no
âmbito individual. Helena Morley, por exemplo, uma jovem inquieta por seus pensamentos e
reflexões, passou, sob a orientação do pai, a registrar suas recordações das experiências
vividas, retendo com detalhes os sentimentos resgatados no momento da escrita. Em seu
diário – com registros de 1893 a 1895 – escreveu:

Quinta-feira, 15 de agosto
Não posso deixar de escrever aqui, agora que acabei de passar bem passadinho o
meu vestido de fustão branco e pendurá-lo no cabide, a amizade que tenho a este
vestido. Penso que é por ser o primeiro que fiz, eu mesma escolhendo a fazenda e o
feitio.
Quando fui com mamãe comprar o enxoval para entrar para o Colégio (e afinal não
quis entrar), as Irmãs exigiram também um vestido branco. Eu logo escolhi um
fustão do melhor. Mamãe mandou fazer mas eu escolhi o feitio.
O que tem sido para mim este vestido ninguém avalia. Ele já tem mais de seis meses
e não dá mostras de tanto uso. Eu só tenho este e desde que o tive posso dizer que
nunca mais perdi uma festa ou um fogo do ar que se solte em Diamantina. E não é
só aqui; ele já esteve no Curralinho e na Boa Vista, e posso dizer com orgulho que
ninguém este ano passou na minha frente. Se fosse de outra cor eu poderia tomar o
nome do vestido, como a mulher do telegrafista que todo o mundo chama "A Moça
da Blusa Verde". Como é branco poderão pensar que são dois. 397

Percebemos neste trecho uma vontade de preservar suas sensações geradas pela ação
de passar seu vestido de fustão branco. Seu diário é um “caderno amigo” e, beneficiado pela
introspecção, está aberto para receber seus desabafos e incertezas. Assim sendo, recorre-se a
395
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um detalhamento dos fatos e das experiências, pormenorizando a esfera privada. O diário
íntimo é seguido, por vezes, de descontinuidades causadas por intervalos longos de tempo que
não aqueles característicos da prática de escrita cotidiana, constante. Com menor pudor e
reserva, são eles considerados mais pródigos em confidências sobre o foro privado, fazendo
do sujeito que escreve o objeto de seus registros.398
Quanto às memórias, estas não se diferem totalmente do escrito autobiográfico na
medida em que, de modo semelhante, evidenciam o personagem ao invés das circunstâncias e
dos fatos. Todavia, percebemos nelas um diferencial que é o caráter confessional. O texto que
tem por objetivo ressaltar a memória se expressa em clima de confissão, contribuindo para a
construção de uma narrativa testemunhal e documental, na qual a preocupação se dá com a
verdade do narrado.399 Esta “verdade”, recapturada pela perspectiva do narrador no presente
de sua ação, em geral, recolhe de tempos remotos os fragmentos significativos e os
apresentam como um pretérito interpretado mediante a seleção das imagens do passado do
que se julga importante do ponto de observação do presente, “para então entrelaçá-las
tendenciosamente numa elaboração narrativa do processo de vida”.400 As memórias de
Thomas Davatz e Josef Zipperer são expressivas nesse ponto, pois ambos narraram suas
experiências em terras brasileiras a posteriori. O primeiro chegou ao Brasil na década de 1850
para trabalhar na colônia de Ibicaba da Vergueiro e Cia, participando da insurreição que fez
de tal colônia e do sistema de parceria marcos na história do café e da imigração brasileira. O
segundo imigrou em 1873 para o Brasil em busca de melhores condições de vida, instalandose no que viria a constituir-se o município de São Bento, em Santa Catarina.401 Zipperer
escreveu com o objetivo de arquivar suas memórias e, por conseguinte, sua participação na
constituição do Município de São Bento, enquanto Davatz se interessou, num tom de
denúncia, em deixar àqueles que desejavam imigrar ao Brasil confissões sobre a situação de
trabalho que iriam encontrar nas colônias paulistas. Com um regime de escrita voltado ao
autoesclarecimento e à autojustificação, é no momento do registro, durante a organização de
tudo daquilo que foi filtrado pela memória, que os autores de memórias dão às suas
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lembranças um caráter confessional402, mas também, documental. A passagem a seguir
elucida esta percepção.

Em vez de se verificarem e reconhecerem no Brasil, como seria de esperar, as
injustiças praticadas contra colonos, o que surgiu foi um côro de difamações a
calúnias contra as vítimas, contra o Dr. Heusser e outros informantes, contra os
próprios cônsules, que souberam cumprir seu dever, ao mesmo passo em que os
empresários [brasileiros] eram tanto quanto possível resguardados. [...] existem
certas leis que tendem a favorecer a maneira de agir dos proprietários [...].403

Um quarto gênero da escrita que nos interessa mencionar são os livres de raison
pertencentes ao final do século XVII e século XVIII francês. Trata-se de uma forma de
registro específica que Madeleine Foisil define como sendo apontamentos do dia a dia, na
imediata transcrição cotidiana, cujo esquema simples está relacionado à vida habitual em seu
ritmo, seus mais prosaicos aspectos materiais, suas atividades mais comuns, dividindo o
tempo e a ação numa sequência de instantes consecutivos, nos quais o dia que passou se
constitui a unidade máxima. É uma forma de contar os acontecimentos que exclui a narração,
a expressão sensível, a descrição, semelhante a uma crônica local com anotações de
“batismos, casamentos, óbitos e pequenos fatos da vida da comunidade, mantendo em total
segredo o âmbito privado”.404 Nele, continua ela, o íntimo constitutivo da vida privada, no
sentido que hoje lhe damos, não constitui tema antes da segunda metade do Setecentos. Por
assim ser, não seria esta forma de escrita, seca na estrutura e monótona no conteúdo,
compatível à escrita presente no Memorial? É de refletir-se. Contudo, precisamos de cautela
mediante a distância temporal entre o caso francês e o vilaboense. Preferimos tentar outro
caminho que conduza a uma melhor compreensão da lógica que acompanha os escritos de
Anna Joaquina. Uma forma mais particularizada, já que arriscaremos usufruir de sua própria
perspectiva, por meio dos rastros que ela nos deixou.
Frente às modalidades mais gerais a respeito das formas de inscrição do “eu”, bem
como o tipo de registro da lembrança, consideremos os indícios ocasionalmente deixados pela
memorialista e que acabam por autodenominar seu suposto projeto escritural:
Anninha / Lembrança do corrente anno / Janeiro de 1881 (Sabbado.405
[...]
Diário de lembrança p.a assentar os acontecim.to do dia.406
402
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[...]
Livro de lembrança.407
[...]
Este memorial é par[a] escrever tudo que se passar na Capital. 408
[...]
Memorial de lembr.a do anno de 1916.409
[...]
Este livro é destinado p.a escrever couzas ocorrido de todos os dias.410

Embora Anna Joaquina tenha assegurado, em registro inaugural do ano de 1898, ser
seu manuscrito um “Diário de Lembrança p.a assentar os acontecim.to do dia”, na primeira
página em branco – uma espécie de folha de guarda – do mesmo caderno (apresentada na
imagem abaixo), a autora declarou ser o dito suporte um “Memorial de Lembrança de Anna
Joaquina da S.a Marques”, termo que se repetiu em outros anos como nota de abertura, isto é,
como um registro inaugural e inicial para o ano que começa ou mesmo, com menor
incidência, para um novo mês que se inicia.411
Imagem 25 – Folha de guarda do caderno pequeno III.

Memorial, 1898, folha de guarda.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
406

MARQUES, 1898.01, termo de abertura.
MARQUES, 1900.06, folha de guarda.
408
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Nós, pesquisadores, comumente somos empurrados por uma força de caracterização
dos escritos do eu; no presente caso a própria autora denominou seus registros triplamente:
diário, livro e memorial, abrindo, pois, três vias de análise, mas de destino único, seu
Memorial. De acordo com o Diccionario da Língua Brasileira de Luiz Maria da Silva Pinto,
natural da Província de Goiás, publicado em 1832, a palavra “diário” significa “hum Livro em
que se apontão os negocios de cada dia”.412 O termo “Livro” é verbetado como “Volume de
cadernos de papel impressos, ou manuscriptos”.413 Já “memorial”, nesse mesmo dicionário, é
descrito como “Livro de apontamentos. Escrito para lembrar o que se pede. Que traz á
memória. Memoravel”.414 Diante destas três definições, percebemos que o verbete em torno
da palavra “livro” é o único que traz somente significações acerca da estrutura do suporte, ou
seja, que diz respeito ao tipo de material que podia ser designado como um livro. Os dois
outros termos são acompanhados pelo sentido, ou melhor, pela razão de existência da escrita
que finalmente os justificava. Nestes dois casos, “diário” e “memorial”, a estrutura do suporte
já aparece delimitada; é um livro, um manuscrito, seguido do uso que se deve dar a ele:
apontar, ou melhor, anotar, no primeiro caso, os negócios de cada dia e, no segundo caso,
registrar aquilo que se deseja lembrar no futuro. Sabemos que Anna Joaquina utilizou a
palavra “diário” apenas uma única vez para distinguir seu manuscrito, embora o sentido
aplicado por ela ou definido por Luis Maria estivesse alheio à noção de intimidade que hoje,
indiretamente, empregamos ao termo, que sobrevém a ele como se estivesse implícito na
escrita que o pratica. A chave da questão não nos parece estar nos termos “livro” e
“memorial”, mormente utilizados pela autora; reside antes na palavra que os complementa,
persistente em todas as oportunidades de construção nominal de seus escritos e que, por
conseguinte, os qualifica e os singulariza: “lembrança”.
A palavra “lembrança”, no dicionário de 1832, consta como um “Acto da memória”,
um “apontamento para fazer lembrar”, uma “advertência”.415 A associação proposta por Anna
Joaquina entre a nomeação primeira de seus suportes e a palavra “lembrança” mostra-nos
simultaneamente dois dos aspectos trabalhados por este estudo em torno de seu manuscrito:
412
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um, relativo aos materiais de escrita e outro, num paralelismo semântico, sobre os
fundamentos que provavelmente mobilizaram essa produção. Quando a memorialista nomeia
o conjunto de suas notas como sendo um “livro de lembrança”, pensa-se, facilmente, que ela
está a apresentar um manuscrito cujo conteúdo é acionado por uma ação da memória que
materializa, por meio de sinais escritos (letras e números), a lembrança do que passou, aquilo
que aconteceu assim como ela testemunhou. Ao resumir sua prática como um “Memorial de
lembrança”, diz a mesma coisa, mas de uma maneira ainda mais imperativa, ou mesmo
pleonástica, se considerarmos as duas significações em separado. De acordo com os verbetes
de 1832, estamos falando de um livro onde se aponta aquilo de que se precise lembrar e que,
tempos depois, seja resgatado pela memória através, talvez, de um segundo contato com o
material escrito. São avisos sobre o que se desejou guardar para a recordação; apontamentos,
portanto, memoráveis na perspectiva de quem os praticou, de quem os escreveu, de quem os
arquivou através de um exercício escriturístico particular. Aqui encontramos uma dupla
função da memória e ambas são acionadas pela escrita, em dois momentos distintos. A
primeira, necessária na efetivação do registro que tem como objetivo eternizar no papel um
evento ocorrido. A segunda, quando essa memória materializada pela tinta é resgatada, é
rememorada pelo segundo contato com o apontamento, trazendo à tona novamente a
lembrança.
De estrutura textual, a princípio, aberta a algum leitor, o Memorial dispõe de alguns
trechos que parecem representar esse momento, na medida em que fornecem as indicações de
uma possível consulta posterior ou revisita ao manuscrito por parte da memorialista, o que
não quer dizer que outro indivíduo não tivesse acesso ao seu arquivo pessoal. Com a
finalidade, talvez, de saber dos ocorridos antes relatados, relembrá-los; quem sabe, inscrever
uma lembrança adicional, ou ainda fazer uma correção espontânea ou diretiva, o que sabemos
é que a autora fazia pequenas considerações em suas notas que indicam ter ela revisitado
escritas já concretizadas. A imagem subsequente irá apresentar um destes instantes. Nela,
Anna Joaquina fez questão de demarcar de qual padre estava falando em sua nota. A tinta de
cor preta é precisa para esta percepção, pois ela só passou a ser utilizada para registros
consecutivos no início de ano de 1883, ou seja, meses depois.
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Imagem 26 – Uma segunda visita ao registro do dia 23.

Memorial, página de 16 a 30.07.1882.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Além desta correção, encontramos outros três trechos ao longo de 1882 com sinais
semelhantes.416 A troca de tintas efetuada pela memorialista contribui com nossa
interpretação, pois permite imaginar o tempo de regressão ao registro e, sobretudo, a
incidência concreta da revisita aos seus escritos. Nessa passagem, se nos basearmos no uso da
tinta preta, se passaram praticamente seis meses até que a autora relesse seus apontamentos e
encontrasse, pois, a necessidade de corrigi-los. Um duplo retorno à memória e da lembrança.
Na segunda página do caderno que dá início aos registros do ano de 1923, Anna
Joaquina escreveu: “Este livro é p.a tomar nota do ocorrido do anno; p.r isso chama: Livro de
Lembrança ou Memorial”.417 Trata-se do único momento em que a autora justificou de
maneira mais objetiva a qualificação e a designação de seu conjunto de papéis. Também aqui
encontramos uma das raras ocasiões em que ela se contentou apenas com a palavra
“memorial” para discriminar sua prática, talvez por entender que o termo fosse suficiente para
416

No dia 1º de setembro de 1882, Anna Joaquina efetuou uma correção em relação ao mês de registro.
Acreditamos que abaixo da correção grosseira estava escrito “Agosto”, mês este que a autora já havia
registrado e que, portanto, se duplicava em seu manuscrito, por isso o acerto. O sobrerregistro aconteceu com
tinta de cor preta sobre as anotações efetuadas com tinta roxa azulada ou violeta. O dia 27 de setembro também
conta com uma sobreinscrição na palavra “Anna”. Ainda em 1882, ano completamente registrado com tinta
violeta, no espaço restante da página, após a nota do dia 31 de dezembro, a autora fez um registro em tinta
preta a respeito do dia 07 de setembro de 1881. Esta passagem, especificamente, trabalharemos logo mais, com
a imagem nº 28.
417
MARQUES, 1923.01, termo de abertura.
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esclarecer o que era e a que vinha seu manuscrito. Apesar disso, com base na globalidade de
sua lógica, consideraremos o termo “Memorial”, maiormente empregado por ela, seguido da
palavra “lembrança” para pensar sua produção, por ser o modo pelo qual ela não só o
qualificou, denominando o conjunto de seus registros, mas também o legitimou sem deixar,
contudo, de tencionar o papel social que provavelmente desejava empreender: um instrumento
manuscrito em benefício da memória – sua, dos outros e vilaboense.
Sua escrita, portanto, é singular na medida em que é impelida pela necessidade de
pontuar e guardar os acontecimentos passados, os eventos que todos podem ver e ler.
Independente de quem se interessasse por elas, em suas páginas arquivou-se a história, mesmo
que de modo parcial, pois Anna Joaquina, ora no papel de testemunha, ora no papel de
correspondente de um suposto leitor, registrou, ou melhor, noticiou aquilo que considerava
importante guardar do tempo. Mas para quem? (Sabemos que essa pergunta não cala). Talvez
nos aproximemos de uma resposta até o final deste trabalho; por ora, basta deixar claro essa
primordialidade, inseparável da materialidade de seus suportes tanto quanto da materialidade
de sua escrita.
Parte de nossa interpretação baseia-se na decomposição e análise do conjunto de
registros deixados pela escrevente aos quais, a partir da prática escritural cotidiana, ela
ofereceu lugar privilegiado ao selecioná-los como conteúdo, mesmo aqueles não vivenciados
ativamente como, por exemplo, alguns dos fatos históricos comuns a esse período.
[Dia] 3 Chegou o decrecto da libertação do Brazil [sic] os últimos escravos q’ havia.
A noite hove [sic] Serenata.418
[Dia] 28 Chegou o Correio trazendo a noticia q’ o imperador partiu p.a Europa p.la
clamação [sic] da República na corte, o qual elle recebeu Cinco mil contos em troca
do trono (5.000.000.000).419
[Dia] 16 [...] nesse mesmo dia chegou noticia do falecim.to da Imperatriz D.
Thereza.420
Dia 1º de Maio 1909 Sabado Teve Mez de Maria Nhola e Maria só forão. As 2 horas
da tarde o C.ol Eugenio Jardim, acompanhado dos jagunsos [sic] percorreram as
ruas da Cidade, em numero de quazi [sic] a 700 homens de espingardas em punhos
p.a mostrar que estava com a guerra pronta p.a no cazo [sic] q.’ não quizessem
entregar o Governo.421
418

MARQUES, 1888.06.03.
MARQUES, 1889.11.28.
420
MARQUES, 1890.01.16. Filha de Maria Isabel de Bourbon e Francisco I, D. Teresa Cristina de Bourbon das
Duas Sicílias foi esposa de D. Pedro II e mãe das princesas Leopoldina e Isabel. Faleceu na cidade do Porto,
Portugal, no dia 28 de dezembro de 1889. Cf. AVELLA, Anielo Angelo Teresa Cristina Maria de Bourbon,
uma imperatriz silenciada. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA: HISTÓRIA E LIBERDADE –
ANPUH/SP, 20., 2010, UNESP-Franca. Anais... Franca: ANPUH/SP – UNESP-Franca, 2010. Não paginado.
Disponível
em:
<http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XX%20Encontro/PDF/Autores%20e%20Artigos/Aniello%
20Angelo%20Avella.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2013.
421
MARQUES, 1909.05.01.
419
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Dia 27 [...] Denoite nós fomos no tridu de S. Sebastião q.’ pedirão os Frades p. a
fazer preces p.r q.’ a Revolução estava m.to forte lá em S. Paulo.422
Dia 10 A revolução estava já em movimento já chegava alg. mas pessôas de fora, e os
m.s a espera dos Camiza [sic] Vermelhas.423

Dessa maneira, sob a força de sua pena e um conjunto de suportes reaproveitados, suas
notas vão justificando-se e tecendo uma história que é a sua, mas também a da Cidade de
Goiás. Afinal, é no âmbito dos eventos que seu interesse se aloja, de onde retira e guarda as
lembranças significativas ao arquivá-las através da linguagem escrita. Em outras palavras,
diante dos papéis seu olhar parece menos voltado para a vivência interior, para aquilo que lhe
é íntimo e privado do que para a exterioridade dos fatos e dos acontecimentos que tocam sua
existência.424 Assim, o Memorial é um suporte da lembrança do tempo, cujos registros são
lembretes necessários à rememoração, à recordação frente ao tempo que se esvai. Nele
arquivam-se os acontecimentos dignos de nota, reconstitui-se um modo de vida e de
sociabilidade mesmo que de forma fragmentária. Tal prática, como escreve Michelle Perrot,
implica a ideia de uma “capitalização do tempo, cujos instantes privilegiados podem ser
revividos pela rememoração, reinterpretados”.425 Mas não é tudo. A prática escritural contida
no manuscrito de Anna Joaquina não é só contínua e fragmentada; é uma prática de
arquivamento, porque, de um lado, como já dissemos, aspira à retenção do tempo,
acondiciona a história tal como é vista, e nela adentra; de outro, é familiar, nega-lhe o
discurso afetivo, efusivo, que se movimentaria rumo ao que se oculta à vista. Nesse sentido,
sem adentrar no campo notadamente literário, o conjunto de apontamentos contido no
Memorial de Lembrança pode ser amplamente caracterizado como um texto memorialístico
na medida em que usa como conteúdo o acontecimento dizível a ser lembrado, mediante uma
experiência subjetiva e prática – mediação entre a experiência concreta e o contar sobre ela –
que tem por finalidade buscar e trazer à memória a lembrança, transformando-a em algo
concreto, em palavras escritas, em arquivo pessoal. No texto memorialístico,

422

MARQUES, 1924.07.27. Anna Joaquina referiu-se à Revolução Paulista de 1924. Iniciada em 05 de julho
desse ano, durante o Governo de Arthur Bernardes (1922-1926), trata-se de um conflito bélico que começou na
cidade de São Paulo e levou o país ao estado de sítio decretado nesse mesmo mês. Foi protagonizada por
soldados revolucionários contra o poder político local de Carlos de Campos e do Governo Federal. Sobre o
tema, cf. ROMANI, Carlo. Antecipando a era Vargas: a Revolução Paulista de 1924 e a efetivação das práticas
de controle político e social. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 161-178, jul./dez. 2011. Disponível em:
<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi23/topoi23_a09_antecipando_a_era_vargas.pdf>.
Acesso em: 13 mar. 2013.
423
MARQUES, 1930.10.10.
424
MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 47.
425
PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru/SP: EDUSC, 2005, p. 38.
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o olhar do narrador está menos voltado para a vivência interior do que para a
exterioridade dos fatos e dos acontecimentos. Seu interesse se aloja no âmbito dos
eventos e é daí que retira e guarda lembranças significativas. No limite, “ele aspira
ao olhar de Deus que tudo contempla”.426

De modo estrito, enquanto memória histórica, ou seja, que intenta representar a
história de alguma posição, o memorialista escreve como observador ou espectador da própria
vida ou da vida de alguém; ele não escreve como confidente ou confessor, como analista de si
mesmo, mas relata o que todos podem ver, manifestando o eu atuante, “o eu que não dispõe
de tempo para refletir”.427

Em certo sentido se detêm onde começam o privado e o íntimo. Excluem de sua
escritura tudo que não se refira à vida pública. Ou mais: dão a entender que o
privado e o íntimo não existem ou que são desprovidos de interesse e impróprios ao
discurso. [...] Equivale a dizer que em seu próprio movimento as memórias reforçam
a ideia de que o dizível se restringe ao espaço público. Ou mais exatamente, tudo se
situa na ambiguidade: as memórias dão a entender que ou não há nada a dizer, nem
mesmo fora do âmbito público, ou existe uma intimidade que não pertence à esfera
do dizível e do escrito. Em ambos os casos, a vida pública, e só ela, é valorizada. É o
que indica claramente uma primeira abordagem do conjunto de memórias. Contudo,
o mais das vezes a própria noção de vida pública é seriamente distorcida. Por trás
dos atos conhecidos desvendam-se as motivações mais obscuras, ou no mínimo
aquelas que os leitores ignoram [...].428

2.2.1 À procura da intimidade nos escritos de Anna Joaquina
Com efeito, para Anna Joaquina, se a intimidade não se apresenta como algo dizível,
encontramos, todavia, intervalos em seus registros que nos autorizam indicar os poucos
momentos em que sua escrita toca, ainda que por um curto espaço de tempo, a escrita privada
e íntima. A autora não a desenvolve, a ela não se entrega, mas seguramente a presentifica,
mesmo que indiretamente, quase que instintivamente. Vejamos alguns destes momentos com
as imagens a seguir.

426

MALUF, op. cit., p. 47, grifos do autor. A citação entre aspas utilizada por Marina Maluf foi retirada de
WEINTRAUB, Karl J. Autobiography and historical consciousness. In: Critical Inquiry, jun. 1975, p. 823.
427
FOISIL, Madeleine. A escritura do foro privado. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). História
da vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 332.
428
GOULEMOT, Jean-Marie. As práticas literárias ou a publicidade do privado. In: ARIÈS, Philippe;
CHARTIER, Roger (Org.). História da vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das
Letras, 1991, p. 390-391.
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Imagem 27 – “Artnic” (Anagrama de Cintra).

Memorial, parte inferior da página de 26 a 31.12.1881.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Imagem 28 – “Ezoj Miuqaoj Artinic” (Anagrama de Joze Joaquim Cintra).

Memorial, parte inferior da página de 27 a 31.12.1882.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Nas duas imagens, os espaços deixados em branco inicialmente, por conta do final de
um ano de registro, foram revisitados e preenchidos com uma linguagem cifrada, a qual, ainda
que explícita, deseja assegurar um segredo, escondê-lo. Nelas, também testemunhamos uma
escrita aparentemente efetuada em momento distinto ao dos registros da página em que se
encontra. Como já dissemos, posicionamo-nos assim por verificarmos que nas duas passagens
os escritos foram acrescidos à página com uma cor de tinta diferente daquela com que Anna
Joaquina vinha escrevendo, a violeta. A imagem de nº 27, especificamente, mostra-nos bem
esta ideia, dado que “Artinic” foi escrito em tinta considerada preta em um momento que a
autora fazia uso sequencial da tinta violeta429 (entre 06 de abril de 1881 a 31 de dezembro de
1882), o que pode indicar que estamos há pelo menos um ano de distância entre as anotações
da folha e o acréscimo proporcionado pela pena com a tinta preta. Na imagem de nº 28,
escreveu ela: “Anna Joaq.a Silva Marq.s/ Dia 7 de Setembro de 1881/ dia de Saudoza
recordacão!.. [sic]”. Na terceira linha abaixo deste, colocou “Ezoj Miuqdoj Artnic”. Uma
linguagem cifrada que, ainda assim, a memorialista tentou descaracterizar com traços na cor
violeta, como o fez com o nome de Irmã Marta na capa do caderno escolar. Seria, então, uma
terceira visita à página? Embora possamos manter a hipótese de um acréscimo efetuado num
tempo que não coincide com o tempo do registro do dia 31 de dezembro de 1882, nela tal
distância temporal não foi tão acentuada quanto, pois logo no primeiro dia de janeiro de 1883
a autora fez em torno de dois apontamentos com esta mesma cor, alternando ao longo do
suporte que contém as anotações desse ano as duas cores (violeta e preta).430 No que tange à
data de 07 de setembro de 1881 – “dia da Saudoza recordacão” – o que consta nos papéis da
memorialista para esse dia é:
Dia 7 P.e Pio e D.r Azeredo estiverão [sic] aqui; denoite hove [sic] Theatro [por]
benefício de S.ta Barbara. esteve bom, (o titulo e o cazam.to singular, e a Criada
imapagavel e os dois Surdos) nessa noite depois do Theatro hove baile em caza [sic]
de D.r Azeredo.431

429

Através da análise de anúncios de jornais e de inventários post-mortem, Gislaine Callefi oferece interessantes
dados sobre os recursos materiais do Goiás de então, seus consumos e possibilidades de consumo ofertadas na
região. Entre as mercadorias disponíveis nos estabelecimentos comerciais em Goiás no período entre 1880 e
1889, conferimos como objetos de uso pessoal as “bollas de tinta preta e violeta”. Cf. CALLEFI, Gislaine
Valério de Lima. Preferências e possibilidades de consumo em Goiás no século XVIII e XIX. Goiânia:
UFG, 2000. 143 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Mestrado em História das Sociedades
Agrárias da universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2000, p. 81. Disponível em:
<http://www.ufg.br/this2/uploads/files/112/CALLEFI__Gislaine_Val_rio_de_Lima._2000.pdf>. Acesso em:
03 jan. 2012.
430
A imagem de nº 46 apresenta exatamente os primeiros registros do mês de janeiro de 1883.
431
MARQUES, 1881.09.07.
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Portanto, a lembrança que consigo traz a saudade pode ter seu ponto de origem ou na
peça de teatro ou no baile que ocorreu na cidade nessa data. Mas quem foi José Joaquim
Cintra? Segundo Maria Augusta Rodrigues, José Joaquim Cintra ou Juca Cintra nasceu em
1863 e foi cantor de serenatas.432 Encontramos algumas notas de jornais que o conectam a
atividades vinculadas ao teatro, atuando em várias oportunidades como ator e que, segundo a
crítica da época, sabia distinguir-se e “tem geito [sic] para o Theatro”;433 mas também como
membro do Recreio Artístico, sociedade dramática criada em 08 de setembro de 1886 em
benefício do teatro e de sua promoção na cidade. Algumas das peças mencionadas e elogiadas
pelo periódico constam, inclusive, como nota nas páginas do Memorial, mesmo aquelas às
quais a autora afirmou não ter ido.434 Sabe-se também através dos tabloides sobre a
proximidade de Juca Cintra com o periódico Phenix e com alguns movimentos
abolicionistas,435 dos quais desconfiamos ser Anna Joaquina igualmente simpatizante. No
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entanto, no tocante à profissão, o que se configura é ser o Alferes Joaquim Cintra membro da
Guarda Nacional,436 bem como do 20º Batalhão e colaborador da Secretaria da Presidência.437
Sua presença é assinalada no manuscrito mais por indicações indiretas e cifradas do
que pelo conteúdo provindo dos registros concretos. Vejamos alguns deles.
Dia 25 á noite fomos no baile de Luiz do Cam.o esteve Optimo dancei [sic] m.to
dansei [sic] m.to! até valsa e polks, a 1ª com João Correia a 2ª com Cintra. 438
Dia 29 Titia e D.r Paês Lemes veio aqui dispidir [sic] de nós p. a ir a Leopoldina com
o Prizidente [sic] D.r Accioli de Britto439 e o Cintra; e Cap.m Braz.440
Dia 28 Falecerão D. Xiq.a m.er do Cap.m João Fleury Alves, de parto as 7 oras [sic]
da manhã; e Honório de Bastos de tiro disparado. denoite o Tenente Cavalcante
436
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esteve aqui. nessa noite Chegou da Leopoldina os D.rs José Accioli Paes Leme Cap.m
Braz e Cintra.441

Sobre estes dois últimos apontamentos, o periódico O Publicador Goyano assim
informou:
Seguio – para S. Leopoldina o Exm. Sr. Presidente da província, Dr. Accioli de
Brito, levando em sua companhia os Srs. Dr. Paes Lemes e José Joaquim Cintra.442
[...]
Presidente da Provincia – Chegou a 28 do passado da sua excursão ao Araguaya o
Exm. Sr. Dr. José Accioli de Brito, que seguiu em bote até o presídio de Santa
Maria, d’onde regressou no vapor – Mineiro, da empresa de navegação. Com S. Ex.
chegaram também os seos companheiros de viagem – Srs. Capitão Braz Abrantes e
J. J. Cintra.443

Não temos como determinar a proximidade de Joaquim Cintra com a família de Anna
Joaquina, pois, como mencionamos, sua presença no Memorial é muito mais subjetiva do que
a coerência que conduz os registros dos eventos por parte da escrevente, bem mais
informativos e palpáveis. Segundo a memorialista, ele morreu jovem e, de acordo com a
homenagem póstuma publicada no jornal Goyaz por um amigo não identificado por esta
pesquisa, foi o “sustentáculo de sua família”.444 Os últimos apontamentos que trazem seu
nome referem-se a um ataque que teve e, logo depois, ao seu falecimento.
[Dia] 7 de Setembro Toto e Lili forão p.a o S.to Izidro, as 7 horas da manhã. nesse dia
o Juca Cintra teve um ataque que ficou mal.
[Dia] 9 Ritta e Nhanhan e M.el X.er vierão aqui denoite faleceu o Juc[a Cintra] ainda
jovem.445

Juca Cintra teve um ataque que o deixou mal. Anna Joaquina, como se pode observar,
não esclareceu o tipo de ataque, mas dois dias depois verificamos que, provavelmente, foi este
acometimento que lhe causou a morte. A autora não fez em seus escritos referências à saúde
de Joaquim Cintra em momentos anteriores a estes, o que dificulta descobrirmos do que
441
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faleceu o alferes e qual a relação que ela mantinha com ele. A página que contém os dois
registros (dias sete e nove) é uma daquelas em que a memorialista traçou a lápis algumas
colunas para melhor assentar suas notas. No espaço que antecede a coluna correspondente ao
dia do mês, especificamente, ao dia 07 de setembro, vemos o sinal de um “x”, demarcando e
diferenciando, de alguma maneira, o registro do todo que é o Memorial.
Imagem 29 – As duas últimas notas a respeito de Juca Cintra.

Memorial, página de 08.08 a 09.09.1889.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Pressupomos que essa marcação tenha como função ligar o acontecimento a algo não
expresso francamente no manuscrito, senão pelo próprio “x”. O “x” deixado ao lado esquerdo
da data rasurada não segue uma lógica precisa, não nos permite pensar claramente sobre a sua
ocorrência, mas, mesmo que de forma diminuta, cremos que o uso deste sinal está de certa
maneira ligado à pessoa de Joaquim Cintra e, portanto, à sua nota no manuscrito,
conjuntamente a todas as possibilidades vagas e variáveis, congruentes a algum valor
sentimental que essa informação poderia embutir ao ato de inscrição da memorialista. Assim
como o uso do anagrama tentou cifrar a mensagem, acreditamos que o “x” também tenha sido
colocado como forma de lembrete ou realce de algo cujo interesse e conhecimento diziam
respeito apenas à escrevente a qual, desse modo, tentou encobrir; e, porque encobriu, revelou
também os contornos daquilo que tentou esconder. No texto memorialístico, o que se busca é
o que ele diz sem revelar, ouvir o que sua “voz” silencia através do que conta, “atentando para
os possíveis tropeços e rachaduras na significação que o discurso não consegue dissimular”.446
A presença subjetiva dessa marcação mostra-nos o modo como a intimidade aparece no
Memorial e, ao mesmo tempo, como o manuscrito de Anna Joaquina não é espaço para se
446
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falar intimamente, para se expor abertamente. Como participante e divulgador das peças
teatrais, Juca Cintra, no dia 07 de setembro de 1881, poderia estar tanto no teatro, como ter
ido, junto aos demais convidados, ao baile ocorrido na casa de Dr. Azeredo. Ou ainda não ter
feito isso nem aquilo. A questão é que de alguma maneira o alferes participava das
inquietudes de Anna Joaquina, de um modo que lhe foi necessário tentar ocultar. Não foi a
única vez que a autora introduziu em seus apontamentos este símbolo; porém, no interior de
sua lógica organizacional, neste ponto ele é incomparável, exclusivo, pois não se explica de
maneira fundada e producente como em outras situações. À frente explicaremos melhor essa
questão acerca da ligação entre o “x” e as notas que o acompanham no Memorial.
No periódico Goyaz, desse modo soubemos do falecimento de Joaquim Cintra:
– Por um outro de igual data, foi nomeado Luiz Olyntho de Amorim Godinho, para
o lugar do 2º official da secretaria da presidencia, vago pelo fallecimento de José
Joaquim Cintra, que o exercia.447

Seu nome não mais apareceu no manuscrito após sua morte e não provêm somente dos
registros em torno dele os sinais de uma provável afetividade ligada ao assunto a registrar ou
ao momento da escrita que Anna Joaquina deixou. Em algumas passagens no Memorial,
encontramos desenhos possivelmente efetuados pela memorialista junto aos registros. Sua
incidência não é corriqueira. Em linhas gerais, sua colocação nos papéis não indica
declaradamente a origem, ou melhor, seu ponto de conexão com o relato que lhe é próximo. O
que queremos dizer é que não se sabe ao certo se estes acréscimos simbólicos foram
realizados como expressões da intimidade da autora ou como simples ornatos na página. Se
aleatórios ou não, de qualquer maneira, manifestam certo sentido.
Imagem 30 – O desenho da flor ao final do registro do dia 14.

Memorial, página de 12 a 30.09.1881.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Nesta imagem, percebemos uma pequena e delicada flor desenhada ao final do registro
do dia 14 de setembro de 1881, o qual diz: “eu Nhola e Lili fomos na caza de Ritta”. A
relação entre o desenho e o registro não está definida, mas acreditamos que Ritta tivera algum
grau de parentesco com Anna Joaquina. Talvez possa até ter sido sua prima, uma vez que o
Cônego Pio, pai da memorialista e também de Lili, teve quatro irmãos de acordo com o
testamento deixado pelo clérigo Emydio Joaquim Marques, avô da autora e reconhecidamente
pai de padre Pio, de Sá Mônica, de Sá Marcelina, de Anna, casada com Joaquim Francisco
Povoa, e de Salvador.448 Entre os irmãos do Cônego Pio, as tias eram as mais próximas de
Anna Joaquina. E sobre a tia Anna, particularmente, cremos tratar-se de Anna Joaquina
Povoa, que parece ser a mãe de Ritta e Nhola Povoa. É uma suspeita contestável, claro, já
que, nesse caso, estamos escoltados apenas pelo conteúdo do Memorial e pelo fato de
sabermos que Anna Joaquina tivera uma tia com igual nome e cujo sobrenome devia incluir o
sobrenome do marido.
A presença de Ritta no manuscrito é constante e, curiosamente, coincide com situações
ligadas à pessoa do padre Pio Joaquim Marques, mas também à de Anna Joaquina Povoa.
Descartamos a ideia de que Ritta possa ser outra irmã de Anna Joaquina (por parte do pai),
pois das três partes que tiveram direito à herança com a venda da casa na Cambaúba,
propriedade passada de padre Emydio para padre Pio e, posteriormente, para pelo menos duas
de suas filhas naturais, Ritta não constou entre elas, somente Anna Joaquina, Lili e Sinhana.449
A família da autora despendia atenção com D. Anna Povoa, mas a convivência dava-se
especialmente da parte de Lili e de Anna Joaquina, principalmente com suas prováveis filhas,
Ritta e Nhola. Os supostos elos que uniam estes personagens, todos eles, vão sendo
demonstrados conforme se acompanha as idas e vindas de uma casa a outra durante a leitura
do Memorial. Em 1882, a autora conta que sua “maÿ e Lili forão em caza de Ritta vizitar
Anna Joaq.a q.’ estava com Rheomatismo”,450 um sinal do envolvimento de D. Luiza com a
Sra. Povoa. Quase um ano depois, registrou que “Anna Joaq.a Povôa veio pedir m.a maÿ p.a eu
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ir com ella no Bacálhauzinho”.451 As visitas que davam e recebiam refletem essa convivência
e, por conseguinte, a proximidade. Em 1884, a escrevente anotou a visita em sua casa de
“Anna Joaq.a Povôa e Chico”,452 possivelmente seu marido; e, em outra ocasião, na
companhia das filhas.453 O contato mais frequente acontecia com as supostas filhas do casal e,
mesmo após a morte de Cônego Pio, a relação manteve-se e o possível grau de parentesco
cada vez mais foi sendo revelado.
Em 1888, Anna Joaquina registrou ter ido com Lili “em caza de Ritta vizitar Nhola”,
pois esta última já não devia estar passando muito bem, vindo a falecer de “molestia de
garganta”, passados alguns dias.454 Como era habitual, dois dias depois estavam Nhola e
Mariquinha, irmãs da autora, saindo para “dar pezames a Anna Joaq.a Povôa”.455 Mas como
os bons costumes não se encerravam aí, no mês seguinte, “Anna Joaq. a e Ritta”, relata a
memorialista, “vierão aqui agradecer os pezames”.456 São poucos os momentos que Anna
Joaquina trouxe com o nome de Nhola, irmã de Ritta, seu sobrenome (Povoa), mas foi o
suficiente para identificarmos tratar-se de Nhola Povoa a irmã que por diversas vezes
acompanhava Ritta até a casa de Anna Joaquina e vice versa.457 Com isso, a conexão proposta
entre D. Anna, Ritta e sua irmã Nhola agora parece mais clara, bem mais próxima de nossa
suposição inicial. Mas e quanto a D. Anna Joaquina Povoa ser ou não irmã de padre Pio, e,
portanto, tia de Anna Joaquina?
Apesar de o nome e o sobrenome que carregava do marido serem indícios bastante
convincentes para esse entendimento, sabemos que a provável irmã de Cônego Pio tinha um
filho homem com igual nome do avô da memorialista, pois em 1890, a mesma relatou que
chegara a notícia “da morte do Sarg.o Emygdio f.o de D. Anna Joaq.a Povôa”458 e que, no dia
seguinte, estivera com sua irmã, mestra Nhola, “em caza de Ritta” para “dar pezames”, em
razão da morte do irmão (ou seu parente de alguma maneira).459 O marido de Anna Joaquina
Povoa morreu quatro anos depois e, segundo Anna Joaquina, soube-se com a chegada do
“Telegrama dando noticia da morte de Chico Povôa em Paraná”. 460 Logo, “[todos] fomos em
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caza de D. Anna Joaq.a Povôa”, diz ela.461 Não foi preciso escrever, mas, seguindo a lógica do
Memorial ao lado da consideração ofertada por “todos” ao se deslocarem em conjunto para a
casa de D. Anna Povoa, com efeito, a visita aconteceu para lhes dar os pêsames com
deferência. Parece-nos evidente a consanguinidade entre as duas “Annas”, mas estamos
cientes também do quão era comum os prenomes “Anna”, “Joaquim” e “Francisco” e como
foi significativa a participação da família Povoa no manuscrito, e não apenas desse núcleo. O
que nos ampara quanto a isto é justamente o acompanhamento e o rastreamento que fizemos
dos apontamentos, amarrando as situações umas às outras sem, com isso, nos desprendermos
do sentido que envolve essa sociabilidade e a lógica contida no Memorial. Em face dos relatos
e do testamento deixado por padre Emydio, cremos que assim como Sá Mônica, Anna
Joaquina Povoa era tia da autora e provavelmente a mãe de Ritta, então, prima da
memorialista. Tamanha suposição explicaria, no limite, a existência do desenho, ou melhor,
da fina flor, bem como sua posição quase ao lado do nome de Ritta.
Padre Pio herdou do pai uma das casas localizadas na Rua Cambaúba, lugar que Anna
Joaquina menciona em seus relatos visitar com certa frequência, ora sozinha, ora na
companhia de Lili e, por vezes, acompanhada de Ritta; outras, com Nhola Povoa também. De
acordo com Euzébio Carvalho, entre os anos de 1881 e 1883 foram registradas no Memorial
trinta visitas à Cambaúba, das quais quinze foram realizadas somente por Anna Joaquina e
Lili e seis foram feitas pela autora, junto com Lili e Ritta. Em meio a estas seis, duas
aconteceram por ocasião do aniversário do clérigo. Como mencionamos, mesmo após a morte
de Cônego Pio, a companhia de Ritta foi relatada em algumas das vezes em que Anna
Joaquina foi ao cemitério, o que demonstra os laços não só de Anna Joaquina, mas também de
Ritta com o pároco.462 Abaixo, encontramos alguns dos relatos que ligam a autora às pessoas
de Ritta e padre Pio, simultaneamente.
Dia 5 eu Lili e Ritta fomos jantar lá na cambaúba.463
Dia 3 foi Domingo. Eu Lili e Ritta fomos Cambaúba passar o dia.464
Dia 21 foi Domingo P.e Pio esteve aqui, e Ritta passou dia aqui, detarde fomos ao
Cimiterio [sic] com a m.er do Alff.s Cav.e.465
Dia 13 eu Lili fomos detarde na Cambaúba.466
Dia 29 Ritta passou a tarde aqui.467

461

MARQUES, 1894.06.18.
CARVALHO, op. cit., p. 121-125.
463
MARQUES, 1881.05.05.
464
MARQUES, 1881.07.03.
465
MARQUES, 1881.08.21.
466
MARQUES, 1881.09.13.
467
MARQUES, 1881.09.29.
462

141

Dia 30 de Abril foi Domingo. A f.a de Auristela morreu. eu e Lili passamos dia em
caza de Ritta denoite hove [sic] Seção no Gabinete.468
Dia 5 P.e Pio fez annos, eu e Lili e Ritta fomos jantar com elle. denoite todos da aqui
forão.469
Dia 24 detarde eu e Lili fomos em caza de Ritta. 470
Dia 4 foi domingo. P.e Pio esteve aqui. hove bando detarde. denoite Lulú Pitaluga e
o T.e Cav.e veio aqui.471
Dia 5 eu e Lili fomos jantar na caza do P.e Pio.472
Dia 20 P.e Pio veio aqui. Domingo.473
Dia 21 eu e Lili fomos em caza do Snr’. P.e Pio.474
Dia 16 fomos a Cambaúba vizitar P.e Pio q’. passava mal.475
Dia 19 foi Domingo eu e Lili fomos a Cambaúba depois Totó chegou do Nazario. 476
Dia 23 eu fui detarde na Cambaúba.477
Dia 9 foi Domingo fomos a cambaúba. 478
Dia 16 foi Domingo eu e lili fomos a cambaúba. 479
Dia 30 foi Domingo A folia dos meninos saio. detarde fui a caza do P.e Pio vizitalo.480
Dia 4 fui detarde na cambaúba.481
Dia 14 de Novembro de 1883 3ª –feira as 5 oras da manhã faleceu O Conego Pio. A
tarde foi Sepultado. Nessa mesma tarde Falecêu Pedro cunhado do Antonio M. el
sepultou no dia seguinte.482
Dia 16 foi Domingo eu fui com titia em caza de Ritta denoite fomos em caza da D.
Mariq.as Cavalcante.483
Dia 14 eu fui a missa no S. Francisco por alma do Conego Pio (1º anniversario).484
Dia 23 fui a novena de Sant’Anna depois fomos todos em caza de Ritta. 485
Dia 14 eu Lili Ritta e Nhola fomos detarde no Cimiterio [sic] p.a levar uma grinalda
p.a por na Sepultura do Conego Pio, q’. fazia 2 annos do falecim.to.486
Dia 23 eu e Lili fomos em caza de Ritta q.’ fez an.os.487
Dia 25 eu e Lili fomos com Ritta e Nhola na Cambaúba488 de lá fomos a Chacara do
P.e Brom.489
Dia 14 Eu Lili e Ritta fomos detarde no Cimiterio. 490
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Cônego Pio Joaquim Marques não resumia suas atividades à de pároco. Foi também
professor interino da cadeira de língua latina no Liceu da antiga capital, nomeado pelo
presidente da Província em 25 de janeiro de 1867.491 Pouco tempo depois, em setembro de
1868, foi designado para o cargo de secretário da Inspetoria Pública e do Liceu pelo vicepresidente da Província.492 Além de escriturário por mais de trinta anos da Tesouraria da
Fazenda, como veremos com a sua nota de falecimento a seguir, como membro do Colégio
Eleitoral, foi escrutador e secretário da Câmara Municipal, trabalhando ao lado de Antônio
José de Castro.493 As referências em torno dele no Memorial não são acompanhadas da
palavra “pai”. Anna Joaquina não o menciona dessa maneira, mas como “padre” ou “Cônego
Pio”. Encontramos uma única vez a menção de “nosso pai” no manuscrito. Isso aconteceu no
seu primeiro ano de produção e ainda assim não houve a sua denominação clara. Não
podemos desconsiderar essa discrição, ou melhor, essa reserva de Anna Joaquina ao escrever
quando trata de seu pai, pois percebemos certo distanciamento materializado pela escrita, mas
que não foi vivenciado longe dela; a contar pelas visitas do clérigo à sua casa e as constantes
idas a Cambaúba, onde morava o reverendo, intensificadas com a piora na sua saúde. O pudor
que pesou na escrita do Memorial não acompanhava a vida da memorialista em relação ao
pároco, não conduzia o convívio entre ambos. Como se consegue observar com os fragmentos
textuais a convivência era permanente e regular até a sua morte, em 14 de novembro de 1883,
quando as idas à Cambaúba diminuíram sensivelmente. A notícia de seu falecimento foi
também veinculada no jornal Correio Official: “Em 14 deste mez falleceu e foi sepultado
nesta capital o conego Pio Joaquim Marques, 1º escripturário da thesouraria da fazenda desta
provincia, onde contava mais de 30 annos de serviço”.494
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A mãe de Anna Joaquina relacionou-se com diferentes homens ao longo de sua vida e
seus seis descendentes diretos foram filhos naturais – termo utilizado nos assentos de batismo
quando ocorria a ausência paterna –, isto é, nascidos de uma “relação ilícita”, não
regulamentada pelo sacramento do matrimônio, o que até o século XIX foi situação comum
em Goiás.495 O próprio Cônego Pio foi filho natural de Prisca Epifânia da Silva, “havido”
com Emydio Joaquim Marques, um padre também. Nascido e batizado na antiga capital,
Emydio foi filho natural de Victória Maria da Rocha e Gonçalo Marques, igualmente padre.496
Apesar da falta de segredo para a sociedade do Oitocentos quanto à existência de filhos por
parte dos padres, os frutos desses relacionamentos, normalmente, “ao serem batizados não
recebiam o nome do pai e, por isso, muitos foram considerados filhos bastardos”.497 Nesse
sentido, as duas filhas conhecidas de padre Pio (assim como ele e seu pai, o Emydio) são um
desvio na ordem comportamental dos párocos, pois ambas levaram seu sobrenome:
“Marques”. Não iremos perscrutar as questões em torno da aceitabilidade do concubinato em
Goiás de antanho, pois é tema a ser tratado ciosamente e do qual as fontes podem desvelar
vários caminhos à interpretação. Não é o foco de nosso estudo. Entretanto, podemos imaginar
que a postura de Anna Joaquina em face dessa conjuntura possa provir das transformações
realizadas pelas reformas do catolicismo nas últimas décadas do século XIX, que tinham entre
os objetivos principais depurar os valores morais, costumes e comportamentos goianos,
sintonizá-los com os mandamentos da Santa Sé, a qual condenava tais práticas, como era o
caso do descumprimento do celibato por parte dos clérigos, buscando, num caminho inverso,
a normatização dos exercícios religiosos “dos indivíduos para além das paredes físicas dos
templos, interferindo no cotidiano e nas subjetividades dos fiéis”. 498 Assim, certos
comportamentos passaram a ser percebidos como vergonhosos conforme o impacto entre as
reformas católicas na moralidade e os costumes da sociedade vilaboense ia sendo absorvido.
Em entrevista realizada por Euzébio Carvalho no ano de 2002, a sobrinha de Benedita (que se
referia a ela como vó), Augusta Jeanneti, afirmou que, após a morte de mestra Nhola em
1933,499 a mãe de Benedita, D. Augusta Gonçalves da Costa, foi morar com a filha na casa
495
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que esta dividia com Lili, então no número 22 da Rua do Carmo. Disse ela que Lili penteava
os cabelos de D. Augusta que, reclamando de dor, a chamava de “filha de padre”, o que
contrariava a irmã caçula da memorialista. Um sinal da completa transformação dos valores e
costumes da antiga capital acerca desse fato, pois o que era considerado comum havia
tornado-se uma ofensa com o advento do século XX.500
Mesmo que privado como “pai” dos escritos de Anna Joaquina, a proximidade entre os
dois foi relatada e, através dela, percebemos sua importância. No mês de seu falecimento –
novembro – a memorialista fez apenas seis registros e no mês de dezembro somente os dias
1º, 23 e 25 foram relatados.501 Contudo, no mês de Janeiro do ano seguinte, sua prática foi aos
poucos recuperando a proporção habitual. Constata-se, portanto, que durante o incômodo
estado de saúde do padre e, mormente, logo após a sua morte, a autora, de certa maneira, se
absteve de sua escrita; um silêncio provocado de maneira consciente e que nos mostra a
significação que a pessoa do padre tinha em sua vida, já que ela não só se arredou de sua
prática como também fez dessa ausência uma manifestação do seu luto, sentido pela perda de
alguém que desempenhava um papel considerável em sua vida, o pai. No regime de escrita
contido no Memorial não cabe a dor, não cabe a confissão profunda. É dessa forma que Anna
Joaquina dirige e ordena sua escrita sobre o mundo vivido, de onde é retirado e realizado no
papel o visível, o que se pode conhecer, sendo o contrapelo disso refluído à sombra discreta.
A folha de papel não é espaço para o tratamento desse tipo de situação, opondo-se à escrita
introspectiva, na qual os acontecimentos pessoais e íntimos encontram lugar para o seu
desenvolvimento, como o fez Helena Morley em seu diário logo após a morte de sua estimada
avó, com quem a jovem tinha uma relação bastante estreita e afetiva.502
Não nos surpreenderemos com o silêncio dos registros ausentes no manuscrito se
lembrarmos de que a autora igualmente se expressa por meio das pausas que se autoimpõe. A
morte do pai foi tema sério demais para figurar em seu Memorial, para ir além da simples
menção e o mesmo ocorreu durante a doença e após a morte de sua mãe. Em agosto de 1891,
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502
No registro de 03 de setembro de 1895, a jovem Morley conta ao seu diário o falecimento de sua avó que
Deus levou deixando-lhe sozinha no mundo e com tantas saudades: “sozinha sim, minha avozinha querida,
pois não era a senhora a única pessoa que me compreendeu até hoje? [...] Agora que estou aqui me
desabafando é que me vem à memória toda a sua ternura, toda a sua bondade para comigo. [...] Quem me
consolará mais de agora em diante? Tenho minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas nenhum deles é capaz de
ser para mim o que a senhora foi. Por quê? Porque a senhora era mais inteligente? Ou porque me queria mais
bem do que mesmo meus pais? Não sei se vou ter ainda estímulo para estudar; se vou encontrar uma pessoa
com quem tenha a coragem de desabafar o que sofro. Mas sei que vou sentir muito sua falta, minha querida
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a autora interrompeu o exercício da escrita, que já vinha apresentando sinais de espaçamento,
por pouco mais de um ano, possivelmente devido ao estado de saúde da mãe que veio a
falecer no dia 29 de setembro de 1891.503 A retomada da escrita deu-se novamente de forma
descontinuada, com o registro de novembro de 1892 e janeiro de 1893, pois logo Anna
Joaquina perdeu também a irmã mais velha, Esmira Olímpia de Souza, no dia 21 de março de
1893, retornando à prática com assiduidade somente em agosto daquele ano. Trata-se de um
período da vida da memorialista que não foi vivido na escrita, mas no provável silêncio do
luto pessoal e particular, com a família e pessoas próximas, na religião, mas não através do
Memorial; não é expressão que se faça no espaço do papel, pois este não coabita com o
espaço sensível, pelo menos não na vivência imediata. Suas descrições são voluntárias e se
unem mais aos laços materiais da vida que aqueles do universo subjetivo. Na experiência
vivida do presente as duas esferas complementavam-se, mas não transcendiam para sua
escrita. Isso nos mostra que não havia, em Anna Joaquina, uma associação entre escrita e
subjetividade. A interrupção da escrita correspondia a uma interrupção da vida, a uma parada
fortemente relacionada a um acontecimento que marcava a vida, feria-a profundamente. E a
escrita, ao contrário do que assistimos em nossos dias, não era a possibilidade de viver o luto
e apaziguar a dor. Sem dúvida, não há no Memorial um “relato de vida”. Mas, a experiência
do registro joaquiniano nos revela como essa associação entre escrita e subjetividade não
caminha naturalmente de par. Porém, passado o período de profundo pesar, a escrita pode
encontrá-la.

1891
Quinze mezes de Saudade
Em que me vejo sem ti!
Nesta incrivel soledade.
minha mâi que faço aqui?
Ai! Que apego de Saudade
mâi, depois que te perdi!
29 de Dezembro de 1892
Anninha504

Como apontam os versos dedicados a sua mãe, a manifestação da dor sentida por
meio da escrita só pôde ser realizada após quinze meses do falecimento, depois da dissolução
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por um tempo.
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parcial do luto, num momento em que a diferenciação do sentimento em face da morte
vigente de um ente querido e da sensação saudosa gerada por esse infortúnio já se encontrava
melhor delimitada, mais bem constituída. O pequeno poema apresenta duas versões,
posicionadas lado a lado, uma com tinta na cor violeta e outra na cor preta. Além desse
detalhe, datado como ele está, sabemos, portanto, que não foi concebido pela instantânea dor,
mas pelo exame dela a longo prazo, apresentando-se textualmente quase em forma de tributo,
de homenagem. Na prática escritural, naquilo que tem ela a dizer, os versos são a expressão
mais manifesta dos sentimentos de Anna Joaquina em relação a um fato, não necessariamente
pelo conteúdo – o tema “saudade” não é ponto inédito no manuscrito – mas, maiormente, pela
forma de dizer ao recriar seu mundo com contornos poéticos.
Na passagem seguinte, observamos outro desenho, uma estrela cadente desenhada
após o registro do dia 28 de junho de 1882. O desenho aparece ao final do registro em que a
memorialista relatou a visita de, aparentemente, mais de uma Maria em sua casa; isto é,
entretanto, controverso, pois ela também efetuou relatos desta mesma forma para,
seguramente, se referir a uma única pessoa. Vago como está, podemos pensar, a partir desse
registro, em sua irmã Mariquinha ou em tantas outras de seu relacionamento com essa
alcunha. Na linha abaixo, na nota do dia 28 de junho, percebe-se que a autora anunciou o dia
de São Pedro.
Imagem 31 – O desenho de uma estrela cadente ao final do registro do dia 28.

Memorial, página de 18 a 30.06.1882.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

O símbolo da estrela cadente normalmente está vinculado ao dia de Natal. Aqui, ele
pode ter conexão com o dia de São Pedro, pode relacionar-se à visita de Mariquinha(s) ou ser,
simplesmente, uma aplicação aleatória, sem encadeamento pré-estabelecido que o justifique.
Talvez um instante doado à reflexão, no qual o traço que desenha possa estar ligado a um
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pensamento momentâneo, mas relativamente separado da escrita realizada. Os acréscimos
simbólicos, tais como corações, flores, estrelas, cruzes, entre outros, são indícios que
expressam o interior de maneira furtiva e discreta, frente ao exterior dado a ver, ou são
simples ornatos que enfeitam com graça as anotações cotidianas? A imagem de nº 32 adequase a esta opção, sem que ocorra, com isso, a subtração dos elementos afetivos inerentes ao
indivíduo. Nela, vemos a representação da imagem do Espírito Santo, ou seja, o desenho de
uma pomba envolta, ao que parece, por uma nuvem no canto superior esquerdo da página. O
desenho decora a folha, mas não está desvinculado do cenário em que Anna Joaquina se
encontrava. A esta altura da produção escritural, a memorialista encontra-se com 57 anos e,
segundo os conteúdos por ela relatados neste período, percebemo-la bem mais próxima aos
eventos e práticas de sua religião, a católica. Tal fato parece justificar a presença do desenho
do Espírito Santo não só como enfeite à página, mas, simultaneamente, como um ornamento
que ilustra sua forte relação com a religião à qual se dedicava.
Imagem 32 – O desenho do Espírito Santo no canto superior esquerdo da página.

Memorial, página de 01 a 06.08.1912
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesse sentido, exceto pelas missas inseridas como relatos nesta página – um fato
corriqueiro, inclusive – acreditamos que o desenho aqui aplicado seja mais correlato aos
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aspectos de sua vida privada, aqueles inseparáveis dos sentimentos devocionais e pelos quais
ela está se dedicando de modo mais acentuado neste momento, do que aos apontamentos
exclusivos da folha.
Passados os anos, Anna Joaquina não se casou e não teve filhos. Quanto mais velha
ficava, mais se inclinava às atividades vinculadas ao calendário cristão. O seu vínculo e o de
sua família com a religião católica sempre fora motivo de registro e, com o passar do tempo,
as anotações revelam que a autora foi, aos poucos, ultrapassando as fronteiras da imediata
dedicação. Além da presença assídua às missas, novenas, terços e festas religiosas, Anna
Joaquina passou a tocar seu harmônio em algumas ocasiões, assear alguma das igrejas antes
dos sermões, ajudar na organização das procissões, entrou ainda para a Irmandade do Senhor
Bom Jesus dos Passos junto com sua irmã Nhola, passando a participar dos arranjos básicos
em torno das procissões, do bom andamento das missas na Igreja São Francisco e das
obrigações com a Irmandade.505 É no interior deste universo que a memorialista deixará
disponível ao olhar atento os indícios de uma proximidade com a figura de outro padre, o
padre Caetano Corrêa.
Conforme o manuscrito se move através do tempo desde a chegada do clérigo à
cidade, percebemos crescer e sobressair-se a afeição que Anna Joaquina adquiria não só pela
pessoa do padre como também por seus discursos, consideravelmente elogiados em suas
páginas com bastante frequência. Ordenado na arquidiocese de Mariana, na cidade de
Diamantina em 25 de julho de 1889,506 Padre Caetano Donato Corrêa chegou à Cidade de
Goiás como secretário particular do sexto bispo da Igreja de Sant’Anna de Goiás, D.
Prudêncio Gomes da Silva. A entrada do bispo na cidade está entre os maiores registros
encontrados no Memorial – 24 linhas ao todo – e no qual a autora descreve toda a pompa com
que foi recebido o “Exm.o Rev.mo S.r D. Prudencio Gomes da Silva Bispo de Goyas!”: a
chegada esplêndida que abalou a todos com mais de quinhentas meninas de diferentes escolas
vestidas de branco e fitas coloridas na cintura, a presença das irmandades, os cantos, a
procissão pelas ruas da cidade, os discursos dos oradores, o discurso do próprio bispo da
505
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sacada do palácio que agradeceu “a todos conforme a clace [sic] de cada um, o qual satisfez
todos ouvinte, com expreções [sic] singela q.’ foi comprendida [sic] p.lo povo todo, q,’
retirarão satisfeitos”, a iluminação noturna da cidade solicitada pelo padre Confúcio, entre
outros detalhes.507
Chegados e instalados na cidade, logo Anna Joaquina e sua família se aproximaram do
bispo e de padre Caetano. Nesse momento, como citamos, Anna Joaquina estava bastante
vinculada aos eventos em torno da Igreja Católica. A chegada do padre intensificou sua
participação nas missas que ele celebrava não só pela qualidade de seus sermões, mas também
por certo incentivo, mesmo que indireto, que a levou a ensaiar e a tocar mais vezes,
acompanhando o coro da igreja.

Anna Joaquina já havia conduzido, anteriormente, as

meninas que cantavam no coral das igrejas tocando harmônio;508 contudo, quando das missas
celebradas por Padre Caetano, ou os registros de tal atividade se multiplicaram em seus papéis
ou, efetivamente, a memorialista passou a tocar uma quantidade de vezes maior do que vinha
fazendo para acompanhar as prédicas até aquele momento, tendo-o feito em função da
presença do sacerdote. Nas duas situações, entendemos que a presença do padre fizera alguma
diferença, seja pela atenção dada por ela às suas celebrações, já que muito a agradavam, seja
pelo estímulo da parte dele, comparecendo em alguns dos ensaios em sua casa, assim como
lhe ensinando a tocar; ou talvez, quem sabe, pedindo a ela que tocasse para acompanhar suas
rezas. O sucesso das homilias do sacerdote entre os parentes da autora, aliás, direcionava-os
aos encontros que ele conduzia, como se vê no relato do dia 14 de junho de 1909 em que a
autora informou terem ido Nhola, Mariquinha, Benedita e ela à novena “p. r q.’ o pregador foi
o P.e Caetano”.509 As visitas e almoços na companhia do clérigo e os sermões pregados por
ele passaram a ser constantemente registrados no Memorial, a ter lugar garantido em suas
páginas de modo tão proeminente que, por um período, se tornaram praticamente centrais,
507
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508
A página onde se encontra o registro da chegada do harmônio está bastante danificada pela perda de material
e solta entre as folhas do ano ao qual pertence: 1895. Nela, conseguimos ler “[Domi]ngo Chegou o Harmon[io]
q[‘.] [...]”. Acreditamos que ela pertença aos últimos meses de 1895 – novembro ou dezembro – considerando
o fato de que Anna Joaquina, em janeiro de 1896, já estava com o harmônio em sua casa visto que relatou no
dia 08 (deste mês) a visita de Fleurizinho para tocá-lo ou, quicá, inaugurá-lo mediante a ausência de relatos a
respeito do instrumento anteriormente a essa data. No dia 25 de janeiro de 1896, a autora informou a “1ª lição
de harmônio” que tivera Lili, sua irmã. Cf. MARQUES, 1896.01.08 e 25. Não seria equivocado pensar que o
harmônio não permaneceria em sua casa sem uso por longo tempo. Sem contar a forma de escrita e,
maiormente, a cor de tinta utilizada pela autora a partir do dia 10 de novembro de 1895, isto é, a cor preta e
igual ao do apontamento em que consta a chegada do harmônio, o que nos faz supor a aproximação
cronológica entre os registros, mesmo que neste ano tenha tido uma frequente alternância entre as cores de
tinta violeta e preta. Dessa maneira, Anna Joaquina, em 1908, já vinha ensaiando e tocando há treze anos os
cânticos apresentados em algumas das missas de sua cidade.
509
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contados, inclusive, com mais minúcias. Dizemos que a “agenda” de padre Caetano, ou seja,
seus compromissos, os convites recebidos, onde se encontrava, onde tinha ido, como foi a sua
missa, enfim, suas idas e vindas podem ser observadas e sabidas a partir dos apontamentos de
Anna Joaquina. Sentimos, com isto, um deslocamento de atenção considerável por parte da
escrevente, uma alteração do olhar que noticia o que a cerca, daquilo que, por diversas vezes
sublinhamos, ela seleciona ao escrever. A “escrita dos outros” recua em proveito da escrita
sobre o clérigo. Indicativo de uma intimidade implícita e por hora revelada?
A seguir, podemos acompanhar como se deu essa convivência da memorialista com o
padre Caetano logo após sua chegada à antiga capital e como a mesma a registrou.

Dia 25 Domingo fomos no Rosário depois entramos em caza do nosso D. Prudêncio
Bispo, palestramos m.to com elle a mãi [sic] irmã e o P.e Caetano.510
Dia 28 O S.r P.e Caetano veio ensaiar lad.a p.a rezar no [Ca]rmo hora da missa.
detarde Natalina veio dispidir [sic] aqui p.a ir p.a o sitio do marido amanhã. 511
Dia 29 Domingo Fomos todos a Missa do Carmo pela prim.a vez toquei ladainha
na missa do P.e Caetano. Depois da Missa elle veio aqui dizer a Nhola q.’ a reza
estava boa as meninas desempenharão [sic] bem. 512
Dia 4 O S.r P.e Caetano esteve aqui m.to tempo, depo[is] entrou aqui Diva Caiado,
e Quimbita com historia de lista de Coração de Jezus [sic].513
Dia 13 A hora do ensaio das meninas esteve aqui os S.rs P.es Caetano e Confucio o
que m.to me acanhou.514
Dia 23 Eu mostrei uns versos p.a P.e Caetano, da chegada do S.r Bispo.515
Dia 28 Domingo de Passos teve a missa as 8 horas com canticos. nesse dia Virginia
d’Aldeã foi com Nhola e Mariq.a na missa do Rosario. detarde Teve a prossição dos
Passos pregou na Sahida o Frei Constancio do Encontro o encomparavel [sic] P. e
Caetano, e o da Entrada o Frei Henrique, q.do acabou a prossição O P.e Caetano
esteve em caza de Mariq.a.516
Dia 3 P.e Caetano esteve aqui assistindo ensaio das meninas p.a a missa do
Carmo.517
Dia 4 Nos fomos na Missa na Bôa Morte q.’ teve p.a comemorar a Sagração [sic] do
Bispo D. Prudencio Foi Nhola Lili Eu Ben.a e Anna. depois P.e Caetano esteve
aqui. Depois fui em caza de Totó molhar as plantas.518 P.e Caetano esteve lá.
Denoite Maria Martins m.er de João Abrantes veio aqui.519
Dia 18 Teve o Pontifical do S.r Bispo o dia todo teve o S. Sacramento exposto, as 11
horas do dia Nhola foi com as irmãns [sic] de Coração de Jezus [sic], p. a fazer
guarda. as 3 horas da tarde o P.e Caetano esteve aqui. essa hora eu acabava de
510

MARQUES, 1908.10.25, grifo nosso.
MARQUES, 1908.11.28, grifo nosso.
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MARQUES, 1908.11.29, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.01.04, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.02.13, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.03.23, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.03.28, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.04.03, grifo nosso.
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No dia 13 de maio Anna Joaquina registrou, entre outras coisas, que “Toto chegou da roça q.’ esteve 1 mez
[sic]”. Quase um mês antes, relatou que “Toto e Iaya forão p.a Canastra assistir cazam.to”. Cf. MARQUES,
1909.04.15; MARQUES, 1909.05.13. Nesse momento, “Canastra” é região de Ouro fino, município da Capital
de Goiás. Lugar, então, pouco distante de onde moravam. Seria “Canastra”, então, a “roça” na qual Totó ficou
um mês e, ao que parece, junto à esposa, pois, com o relato de 04 de maio imaginamos que a autora foi até a
casa do irmão e da cunhada para molhar as plantas porque não havia ninguém lá que o fizesse.
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MARQUES, 1909.05.04, grifo nosso.
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engomar a sobepeliz [sic] q.’ p.la 1ª vez vestiu. As 5 horas da tarde percorreu as
ruas a prossição [sic] do Sagrado Coração de Jezus. Foi m. to concorrida de meninas e
môças [sic]. ao recolher P.e Caetano com sua habel [sic] palavra satisfez a todos
com sua acostumada eloquencia terminada a bença do S. Sacramento. Forão [sic]
convidados, as Zeladoras, Cantoras, Padres. para tomar chá em caza [sic] do Prezid. e
e Prezidenta Alcibiades.520
Dia 2 P.e Caetano esteve aqui, q.’ não veio hontem [sic].521
Dia 19 P.e Caetano jantou comnosco [sic]. denoite Eu e Lili forão [sic] em caza de
Annica Costinha.522
Dia 5 as 5 horas da tarde teve lugar a imponente proscissão [sic] da linda imagem do
S. Coração de Jezus [sic], a cerimônia da benção foi feita pelo Exm. o S.r Bispo, em
caza do Prizid.e [sic] Zelador o S.r Alcibiades a proscissão percorreu as ruas da Cap.l
ao recolher a proscissão o notável pregador P.e Caetano Donato Corrêa
desenvolveu com sua palavra autorisada [sic] cheia de amor fallou sobre o
apostolado. Quando voltamos fomos todos ao S. Francisco beijar Senhor dos
Passos.523
Dia 8 O S.r Bispo chegou da Barra q.’ tinha ido no dia 6 em vizita pastoral (P.e
Caetano não veio aqui).524
Dia 10 O S.r Bispo foi p.a Ferreiro e depois Ourofino. Nessa tarde P.e Caetano
passou aqui detarde e.....525
Dia 5 Domingo depois da missa do Carmo P.e Caetano veio almoçar com nós.
Depois foi p.a fazer doutrina e esteve aqui. Alice Abreu veio aqui.526
Dia 28 Nhola Lili e Maria forão [sic] na sessão na Bôa morte. Nesse dia fomos
todos na missa do Carmo, do P.e Caetano, depois elle me deu 1 Relógio de
algibeira, nessa tarde Mariq.a foi em caza de Toto. Denoite Annica m.er do Ant.o
Alvez esteve aqui.527
Dia 18 Sexta f.a da Dôres Houve a festa as 5 horas da madrugada eu fui. As 9 horas
o P.e esteve aqui e na caza de Mariq.a detarde teve a prossição das moças m.to
concorrida. O P.e Caetano foi q.’ pregou na entrada da prossição [sic] um
sermão lindissimo.528
Dia 21 Nos todos fomos na bagage passar o dia; detarde P.e Caetano foi lá com
Pedro Pin.o jantar com nôsco.529
Dia 4 P.e Caetano baptizou o f.o do S.r Luiz Miz.’ (Luiz Ignacio). Nessa tarde nos
todos fomos no Rosario festa de S. Domingos. Denoite P.e Caetano Foi toucar
[sic] rabeca em caza de Luiz Martins. nessa noite o Cp.m Luiz Misquita esteve
aqui.530
Dia 7 P.e Caetano foi no bacalháu dizer Missa, e passou dia em caza de João
Cardoso. (no bacalháo).531
Dia 2 foi dia da festa fomos as 5 horas ouvir missa; as 6 horas eu acompanhei o
rozario na missa q.’ P.e Caetano celebrou (foi lad.a de Frei Ant.o virgem pura tua
[etc] depois as 7 horas teve a Missa cantada de P.e Caetano q.’ ensinou as cantoras
do R.o O P.e Caetano e Xiq.o de Ar.o acompanhou com rabeca e flauta, depois
seguiu-se os rosários cantados. Ao ½ dia fomos p.a tocar e cantar o Rosario de
Nhola. q.do vim estava P.e Caetano fazendo baptizados no Carmo do 1º neto de
Mariq.a Marcolina, f.o de Luiza, e f.a de Jeronimo Albano. Detarde nos todos
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MARQUES, 1909.06.18, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.08.19, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.11.05, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.11.08, grifo nosso.
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MARQUES, 1909.11.10, grifo nosso. Anna Joaquina utiliza estas reticências de cinco pontos e não conclui,
portanto, o registro.
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MARQUES, 1909.12.05, grifo nosso.
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MARQUES, 1910.01.28, grifo nosso.
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MARQUES, 1910.03.18, grifo nosso.
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MARQUES, 1910.04.21, grifo nosso.
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MARQUES, 1910.08.04, grifo nosso.
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MARQUES, 1910.09.07, grifo nosso.
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fomos. Leonor Berquó passou dia aqui foi t. mb.m q.do acabou a reza o P.e Caetano
voltou de lá esteve aqui com nós.532
Dia 4 Domingo dia de S.ta Barbara teve missa no Carmo do P.e Caetano com
cânticos q.do os Anjos Exultarem e Lad.a pratica, logo depois Bençan do S.
Sacramento e tantum ergo. depois o P.e Caetano veio almoçar com nôsco depois
veio fazer doutrina no Carmo, q.do acabou, q.’ foi p.a caza achou 1 Thelegrama do
irmão, q.’ de lá da Cid.e de Mariana passou p.a elle q.’ a mâi estava mal,
Sacram.tada.533
Dia 27 P.e Caetano me offerecêu 1 vidro de perfume m.to bom.534
Dia 25 Sabbado as 6 horas o P.e Caetano foi dizer missa na Cadêia p.a os prezos
[sic], depois as 9 horas foi com o S.r Bispo fazer o cazam.to de D. Celuta f.a do D.r
Urbano Governador, com D.r Salvador. Depois almoçarão em Palacio. Detarde o
P.e Caetano veio fazer confissão no Carmo. Nessa noite Silvina e Marica Povôa
veio com subscrição p.a festejos dos annos do D.r Netto.535
Dia 9 Lili fez annos [...] As 8 horas vierão Frei Gabriel e Frei Germano. esteve
t.mb.m Maria do O, P.e Caetano Cecilia e Mariq.a Alex.a depois Lidya Peles. P.e
Caetano almoçou e jantou com nôsco. (Nesse dia tratou cazam.to de Zelma com
Benedicto Netto p.r q.’ precisava) denoite Adelaide Socrates.536
Dia 5 As 5 horas da manhã fomos a missa em caza do Bispo, P. e Caetano q.’ disse.
As 9 horas da manhã o P.e Caetano partiu p.a campininhas p.a fazer retiro
espiritual. Deixando todos aqui saudosos.537
Dia 16 Nos todos fomos a missa no Carmo de P.e Caetano depois Almoçamos juntos
com elle, mas as 10 horas e 10 minutos tivemos a tristeza de dispidirmos d’elle e
vêr elle sahir p.a Campininhas nos deixan [sic] aqui todos triste e abatidos e
Saudozas p.r elle!...... nessa tarde Luiza Serradour.a esteve aqui.538

Nos registros acima apresentados conseguimos, pelo menos em parte, acompanhar o
desdobramento da relação construída entre o padre Caetano e a família de Anna Joaquina.
Chegado à Cidade de Goiás, após uma aproximação inicial com a família da autora, logo o
padre visitou os demais membros da família que com ela não residiam, isto é, Mariquinha e
Totó que, neste momento, já se encontrava casado com Iaya Albano. 539 Mais uma vez uma
demonstração da importância que a figura de um clérigo possuía no interior do espaço
doméstico para os familiares da memorialista, pois estamos diante de uma relação novamente
criada e cultivada pelos integrantes de sua família com os religiosos que permaneciam na
cidade, conquistando seu afeto e apreço.
Alguns meses depois, os registros com o nome do padre Caetano intensificaram-se ou
por conta de seu discurso constantemente enaltecido pela pena da autora, ou pelas visitas
constantes ou, ainda, para descrever seu itinerário. Supomos que a presença de Padre Caetano
era tão marcante e assídua na vida de Anna Joaquina a ponto da mesma, meses após sua
532
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MARQUES, 1911.01.27, grifo nosso.
535
MARQUES, 1911.02.25, grifo nosso.
536
MARQUES, 1911.03.09, grifo nosso.
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MARQUES, 1911.07.05, grifo nosso.
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MARQUES, 1912.12.[16], grifo nosso.
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No dia 13 de janeiro de 1909, a memorialista registrou que “O S. r Bispo com o P.e Caetano foi na caza de
Mariq.a” e em 09 de fevereiro de 1909 no diz que “P.e Caetano foi em caza de Toto p.la 1ª vez”. Cf.
MARQUES, 1909.01.13; MARQUES, 1909.02.09.
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chegada, justificar sua visita pela sua ausência do dia anterior no relato de 02 de julho de
1909, o que confirma uma convivência quase que diária do presbítero com as pessoas de sua
casa. Em outro apontamento, no dia 09 de março de 1911, a memorialista igualmente explica
a provável saída do pároco de sua residência, mesmo depois de ele ter almoçado e jantado
com sua família no dia dos “annos” de Lili: “p.r q.’ precisava”. Pensamos ser esta uma
transcrição da maneira como o próprio padre anunciou sua retirada, ou seja, por necessidade e
não, essencialmente, por vontade. Sua presença deveria agradar tanto a autora que no dia 04
de janeiro de 1909, ela nos parece, de certo modo, incomodada com o aparecimento de Diva e
Quimbita em sua casa “com historia de lista de Coração de Jezus” e que deve ter interrompido
o “m.to tempo” em que estava na companhia do sacerdote. Num tom impaciente Anna
Joaquina expôs o motivo da entrada das duas em sua residência e nos levou a crer ter ela
considerado inoportuna, inconveniente naquela ocasião.
Passados praticamente dois anos desde que Anna Joaquina conheceu padre Caetano, o
registro da ida do pároco para um retiro em “Campininhas” manifesta claramente o apego
motivado por ambos os lados, do padre e de sua família, pois ele partiu, deixando “todos aqui
saudosos”. Dez dias depois, a autora recebeu uma carta do clérigo que, logo mais, retornaria à
antiga capital, após quinze dias de retiro espiritual.540 Com tão pouco tempo fora da cidade,
não seria a correspondência enviada de seu retiro à autora um forte indicativo revelador de
uma atenção especial do padre com Anna Joaquina? Acreditamos que sim. Sua partida
definitiva em 1912 é esclarecedora neste ponto, pois deixou a todos não apenas saudosos, mas
“triste e abatidos”. A anotação precisa da hora em que o padre deixou a Cidade de Goiás
enfatiza a angústia e agonia do distanciamento, pois é o único ponto do Memorial que contém
tamanha exatidão. Uma dezena de dias anteriores à sua ida, a memorialista escreveu: “Eu e
todos aqui estivemos aborrecidos com certas couzas.....”.541 A escrevente, claro, não revela o
que os aborreceu, porém com a nota tão próxima da saída permanente do padre Caetano da
cidade imaginamos que os dois relatos, de alguma maneira, conversam entre si na sua
intimidade. A omissão opcional de algo que poderia dizer, materializada pelo uso das
reticências, apesar de “não falar”, tem em sua colocação a expressão dos elementos nãoverbais que interagem com o ato e com o momento de escrever. O que os aborreceu não cabe
no Memorial, lugar do comum e não do íntimo. Em contrapartida, está lá, no interior do
silêncio quase praguejado, relutante, apontando-nos que a “coisa” omitida deveria ou queria
ter sido dita. Essa percepção não se deu com a nota do dia 10 de novembro de 1909, na qual
540
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MARQUES, 1911.07.15.
MARQUES, 1912.12.06.
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Anna Joaquina fez uso do mesmo sinal; mas as diferenças parecem minúsculas. Para esse
caso, entendemos o silêncio como oportuno e imprescindível, como um instante de reflexão
que é jogado para longe, lançado somente no pensamento; um silêncio voluntário, mas não de
modo imperioso, forçado. Não disse porque optou por não dizer, porque dizer, provavelmente
não dialogaria com a função projetada para o seu manuscrito; e a pausa atribuída ao relato
encerrou-se por aí, somente para nós, leitores.
Caminhemos para outras marcas no papel:
Imagem 33 – O nome de padre Caetano na parte inferior da página.

Memorial, página de 18 a 25.04.1913.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Vemos nesta imagem o nome de padre Caetano no rodapé da página. Não
encontramos explicação aparente para este acréscimo, senão pelo fato de que o clérigo, havia
alguns meses, não residia mais na cidade e, por isso, deixara saudades. No dia seguinte à sua
partida, Anna Joaquina registrou: “Continuamos com m.tas saud.es de P.e Caetano”.542 O
escrito na parte final da folha talvez seja mais um sinal da importância e falta que fazia a
presença do sacerdote à autora, quem sabe uma maneira espontânea e possível de concretizar
o pensamento instantâneo.
542

MARQUES, 1912.12.17.
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Imagem 34 – Monograma das iniciais A,
B e C.

Memorial, material avulso.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Imagem 35 – Treino do monograma.

Memorial, material avulso.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Estes materiais foram encontrados no interior do manuscrito e não se ligam a nenhuma
data específica. Nos desenhos dispostos, encontramos o treino e a reprodução das iniciais
“A”, “C” e “B” em forma de monograma, uma insígnia. Apesar da letra “B” ser um mistério,
no lado direito da imagem nº 34, lemos o nome do padre Caetano, o que parece conectar os
dois elementos, o desenho e seu nome. O treino do desenho, na imagem ao lado, parece mais
direto em suas intenções: o entrelaçamento entre as duas letras – “C” e “A” – e,
possivelmente, entre duas pessoas: Caetano e Anna. Estamos no campo das suposições, mas
frente aos relatos, não há como desconsiderar tal ideia. É somente através dos símbolos
deixados por Anna Joaquina que tocamos em sua intimidade, pois em sua escrita ela é
ausente, não se vulnerabiliza. O que tentamos dizer é que sua prática escriturística desaprova
o íntimo de modo que o tempo em que escreve não corresponde ao tempo de sua intimidade;
não andam juntos devido à seriedade e responsabilidade indispensáveis, aos seus olhos, na
relação entre estas instâncias, o que é diferente de dizer que tenha havido censura uma vez
que se tocam em alguns momentos. O íntimo apenas não deve se revelar na escrita do
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Memorial, durante ela, pois há outra ideia de intimidade que se dá justamente através da
maneira como ela ordena e organiza o mundo.
Desde os primeiros anos de seu afastamento da Cidade de Goiás, Padre Caetano
correspondia-se regularmente com os membros da família de Anna Joaquina, mas, de acordo
com o Memorial, maiormente com a autora. Seu primeiro telegrama deixou todas “m.to
alegres”.543 Dois dias depois, a memorialista o respondeu e, daí em diante, as trocas
epistolares mativeram-se. De acordo com Martin-Fusier, a correspondência possui uma
função ritual na medida em que marca concretamente laços afetivos, valendo menos pelo que
diz do que pela regularidade de seu funcionamento.544
Dia 28 Nhola e Lili receberão carta de P.e Caetano, (de Caldas nova). Mais tarde
João Br.m recebeu telegrama de P.e Caetano q. chegou hontem [sic] na Cidade de
Marianna.545
Dia 28 de Fev.o Eu recebi uma carta do P.e Caetano.546
Dia 24 As 9 horas da manhã recebi carta do P. e Caetano, do Ribeirão Preto (m.to
atrazada [sic]) [...].547
Dia 4 [...] Nesse dia Mariq.a recebeu carta de P.e Caetano.548
Dia 7 detarde recebi carta de P.e Caetano de 21 de abril.549
Dia 23 [...] nesse dia mandei carta p.a P.e Caetano em Marianna.550
Dia 29 Nos todos aqui recebemos bilhete do S.r P.e Caetano.551
Dia 4 Escrevi a P.e Caetano [...].552
Dia 11 As 8 horas da manhã Chegou carta do P.e Caetano p.a nos todos até p.a Ritoca
S.ta Anna [...].553
Dia 24 Nos todos recebemos carta de P.e Caetano.554
Dia 9 Mandei carta p.a P.e Caetano [...].555
Dia 27 Recebemos carta de P.e Caetano.556
Dia 26 Domingo Nhola passou telegramma p.a P.e Caetano dos annos [...].557
Dia 12 [...] nesse dia recebi carta de P.e Caetano.558
Dia 24 As 4 horas da t. recebi carta de P.e Caetano.559
Dia 5 Escrevi p.a P.e Caetano respond.o a d’elle.560
Dia 16 Mandei carta p.a P.e Caetano.561
543

MARQUES, 1913.01.05.
MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da
vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 197.
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Dia 13 Nos todas recebemos cartas do am.o P.e Caetano respondeu as cartas nossas
de 1º de Jan.o.562
Dia 16 3ª f.a fomos as 40 horas acompanhei t. mb.m q.do vim encontrei o prez.e do P.e
Caetano q.’ elle mandou p.a mim [...].563
Dia 17 Eu mandei uma Cirola p.a P.e Caetano [...].564
Dia 10 eu recebi carta de P.e Caetano.565
Dia 8 [...] Nesse dia mandei o retrato do Senhor dos Passos para P. e Caetano, em
minas.566
Dia 9 P.e Caetano mandou queijo p.a Lili.567

Verificamos, pois, que desde a saída do sacerdote da cidade, havia com bastante
regularidade a iniciativa de ambas as partes em manter o contato, bem como a atenção
provocada mediante as trocas de presentes à distância. O ano subsequente mantém o mesmo
ritmo. Todavia, atravessado o ano 1916, essa prática foi rareando cada vez mais, mas sem
cessar completamente. Em 1921, a autora do Memorial registrou que “Nhola recebeu carta do
P.e Caetano, q.’ a m.to tempo não tinha” e que esta logo foi respondida no dia dos “annos” do
presbítero.568 “Me veio as mãos uma carta do P.e Caetano q.’ a m.to não me escrevia”, diz
Anna Joaquina no último ano de escrita do Memorial.569
Na próxima imagem temos o que talvez seja uma das cartas trocadas por Anna
Joaquina e o sacerdote. Trata-se de uma folha avulsa encontrada no interior do manuscrito e
dirigida a padre Caetano, cujo conteúdo não foi terminado. Dessa maneira, a missiva pode ou
não ter sido encaminhada às suas mãos.570
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MARQUES, 1921.10.14; MARQUES, 1921.10.26.
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MARQUES, 1930.07.30.
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Não sabemos se existe um arquivo onde possa constar a relação de cartas trocadas entre Anna Joaquina e
padre Caetano. Não sabemos sequer se elas existem. Nesse sentido, guardaremos nosso interesse sobre elas
para uma pesquisa futura.
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Imagem 36 – Carta ao padre Caetano que pode ou não ter sido entregue.

Memorial, material avulso.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nela lemos:
P.e Caetano
O dia de seus annos meu Amigo P.e Caetano é para mim um dia de felicidade
principalmente quando vejo servir de jubilo e contentamento entre as intimas
manifestações de amisade que tem recebido das pessoas amigas. Esta saudação que
faço agora é só para exprimir um sentimento que enche toda a minha alma
transborda o meu coração neste dia de seu anniversario natalicio neste dia571
571

MARQUES, material avulso.
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A carta em questão revela uma forma de expressão que não é partilhada com o
Memorial, pois se trata de material diretivo, com destino certo, individual e particular. Possui,
portanto, um estatuto de escrita diferente do aplicado no manuscrito, provavelmente por se
aproximar de uma subjetividade mais ligada às maneiras de ser e não de escrever, de modo
que, para aqueles que se encontram distantes, ela substitui uma relação de coexistência,
suprimindo, de certa forma, o espaço que os separam, diluindo essa distância ao incorporar à
rotina a prática de enviar e receber as correspondências.572 Nesse sentido, a “fala”, de certa
forma, parece ser mais empregada, visto que na troca epistolar o que mais importa é ser
“ouvido” pelo outro e, assim, sentir-se mais próximo.
Através dos apontamentos de Anna Joaquina, é interessante observar a urgência com
que ela respondia às cartas do pároco, ou seja, com espaços curtos entre os dias em que as
recebia e a data em que as respondia. Seria uma ansiedade gerada pela necessidade de falar,
de ser ouvida, de dar atenção e, portanto, de não se fazer esquecer ao demonstrar que não o
esquecera também? Essa prática, que suprimiu o espaço entre seus correspondentes, parecia
carregar em seus escritos os momentos de individualidade e intimidade dos seus autores,
senão porque Anna Joaquina tentaria disfarçar o registro abaixo como o fez?
Imagem 37 – As iniciais do nome de padre Caetano.

Memorial, página de 17 a 26.07.1916.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Trata-se de um relato curto e objetivo: Anna Joaquina escreveu para “P. C D C”, isto
é, para o padre Caetano Donato Corrêa. Não há como distinguir o momento, mas percebemos
que ela, intencionalmente, transformou a letra “C” na consoante “G”. Uma tentativa de
camuflar o destinatário. Em contrapartida, qual o objetivo desta ação, se em tantas outras
oportunidades ela deixou claro a troca epistolar? E por que não escreveu o nome do clérigo
572
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por extenso, como em todas as outras passagens? Enfim, uma nota duplamente velada, graças
às iniciais, que escondem o “quem” para aqueles que desconhecem o conteúdo de seu
manuscrito, e a simulação sobre as mesmas. Cabe-nos apontar que na transcrição do
Memorial, disponível no acervo do IPEHBC, o resultado da nota dá-se exatamente como a
autora tentou fazer parecer: “P. G D G”.573
2.2.2 Uma escrita de (e para) “nós”, dos (e para os) outros?

Como já discutimos, Anna Joaquina negou aos seus apontamentos as partes de sua
vida que desejava manter abrigadas, aquelas que não deveriam ser reveladas, pelo menos não
no Memorial. As questões em torno de sua intimidade não encontram assento seguro em seu
manuscrito, ao menos não aquela intimidade que conhecemos atualmente, que liga o corpo
consigo mesmo. O que há, isto sim, é um tipo de subjetividade, mas que se vincula aos outros.
Trata-se de um regime de escrita e de um tempo, por ela organizado, que a faz igualmente
ordenar seu mundo. Sua vida é a convivência em família, em comunidade e, deste modo, seus
registros remetem ao seu universo visível, de fora, às pessoas ligadas a ela e não sobre ela
definitivamente; como se a manifestação do seu “eu” não assentisse com o que esperava
guardar mediante sua prática, como se houvesse uma ideia pensada para escrever, sobre
aquilo que o Memorial pode comportar: o público. Suas notas referem-se a esta esfera da vida,
aos acontecimentos que a misturam aos grupos próximos e, especialmente, à sua família.
Dissemos há pouco que Anna Joaquina e Nhola se tornaram membros da Irmandade
do Senhor Bom Jesus dos Passos que, aliás, não admitia:

pessoa de maus costumes, suspeitas de heresia, desrespeitadoras das verdades
ensinadas pela Egreja [sic] e do seu culto, pertencentes a seitas ou sociedades
secretas, condenadas pela Egreja, qualquer que seja a sua denominação, bem como
as que vivem illicitamente unidas somente pelo contracto civil ou sem elle, e os
escandalosos públicos e os que habitualmente não cumprem o preceito Paschoal (P.
Col. 1272-1500, 1).574

Os pretendentes ao ingresso na Irmandade deveriam ser propostos por algum dos
conselheiros – ou qualquer outro “irmão” – e aceitos mediante uma votação realizada em
sessão. A memorialista relatou a existência de diversas sessões, sem afirmar, porém, se foi ou
573
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não a todas elas. Em contato com os documentos sobre a Irmandade dos Passos, disponíveis
no arquivo (dito morto) encontrado na Igreja São Francisco de Paula, descobrimos que Nhola
de Castro foi uma dessas conselheiras até o fim do ano de 1922, quando se realizou outra
eleição e posse de novos conselheiros.575 Não temos a data de quando ingressou neste cargo,
mas é importante ressaltar que os registros em torno das sessões no Memorial cessaram
concomitantemente à eleição de novos membros do conselho, ou seja, quando Nhola deixou
de ser um deles. O que queremos enfatizar aqui é como o manuscrito de Anna Joaquina
incorpora e associa o mundo que a circundava, como reúne os fatos em torno de sua família e
das pessoas que com ela convivia, sem, claro, deixar de contar sobre os eventos que também
marcaram a cidade. Não há menção do nome da autora nesses livros de atas, mas as datas das
sessões das quais Nhola participou foram acompanhadas pelo Memorial através de um relato
da memorialista. Trata-se de uma observação relevante e que confirma a predominância, em
suas notas, da vida dos outros, sobretudo quando os outros de quem fala dividia com ela sua
casa. Não fazia parte da responsabilidade dos “irmãos” comparecerem a todas as sessões,
participar e votar; devem fazê-lo tão somente em relação ao que acontece em dezembro: a
eleição do provedor da Irmandade, ou quando são convocados diretamente. Essa obrigação
continuada compete aos conselheiros, como o foi Nhola.576 Ainda assim, Anna Joaquina
priorizou com seus registros todas as sessões a que a irmã-mestra esteve presente no ano de
1922 e, após sua substituição, as sessões mencionadas no Memorial restringiram-se àquelas
de fim de ano. Mas não tomemos esta ideia como questão nevrálgica, pois devemos pensar
também que através do registro dos acontecimentos em torno de sua família e dos
movimentos de sua sociedade, Anna Joaquina agrega a determinados espaços e ações um
valor que, incorporados no manuscrito, indiretamente se associam a ela. Então, embora esteja
claro que seus escritos estão longe de discorrer sobre ela em suas particularidades, a autora,
como testemunha central que manifesta o seu ponto de vista, o faz sem ambicionar fazê-lo.
Nos recônditos da memória criada, a escrita que aqui trabalhamos é, portanto, aquela
que coleciona os fatos, que exclusivamente indica, sinaliza e noticia, eclipsando os momentos
que lhe são particulares. Ela tem controle, reserva e pudor. É econômica, mas arquiva a
sociabilidade da Cidade de Goiás na passagem entre os séculos XIX e XX, sobretudo os
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acontecimentos vivenciados, testemunhados e sabidos por Anna Joaquina. A partir do que a
escrevente apreende em palavras, são poucos momentos em que o conteúdo de sua escrita
permite uma aproximação daquilo que talvez lhe tenha influenciado a ação e modelado seus
propósitos em face da decisão de escrever. Em nota de abertura que antecede os relatos do ano
de 1895, registrou: “Este livro é p.a escrever tudo o q’. se der p.ª não ficar e esquecimento”.577
Este trecho, somado aos demais já apresentados por esta pesquisa, é uma declaração
significante da preocupação em conservar a vida nos papéis por parte da memorialista,
independentemente do que a mesma tenha estabelecido como prioridade em seus registros e
da maneira que os tenha registrado e guardado. Mas aponta também que, em proveito desse
arquivo escriturístico, se propõe a anotar “tudo o q’. se der”, ou seja, todos os acontecimentos
possíveis de ser relatados. Inspirada pelo desejo de fixar a memória – a trajetória social – e
garantir a lembrança, Anna Joaquina promete, de certo modo, registrar o eu (o que não quer
dizer escrever sobre o “eu”), mas igualmente os outros, desde que na direção e movimentação
da pública coexistência e convivência social.
Como expressão oscilante, já demonstramos a inviabilidade de inserir o Memorial em
uma categoria de análise rígida, pois isso acarretaria em um equívoco epistemológico. Se não
totalmente pública, e tampouco privada, sua escrita é familiar em dois níveis: como objeto de
escrita e como escrevente do objeto. Encontramos no seu manuscrito a intervenção prática de
terceiros, de membros da sua família que ao longo da produção do Memorial fizeram
acréscimos, notas e observações, mesmo que poucas, mas que a ajudaram na composição dos
apontamentos. Entre as intervenções, supõe-se que boa parte pertença a um dos irmãos, Totó,
como a própria Anna Joaquina identificou entre parênteses em um dos registros ao afirmar:
“q.m escreveu foi Totó; eu não fui”, justificando, portanto, a ação do irmão que deixou, após o
relato do dia oito, registrado “Q,’ duas idiotas!!” e, na sequência, após o registro do dia nove,
“ora bolas”, como observaremos na imagem de nº 38.
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Imagem 38 – Acréscimos de Totó e a indicação entre parênteses de Anna Joaquina.

Memorial, página de 05 a 17.06.1882
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Além dos dois acréscimos mencionados e efetuados por Totó, percebemos que a
primeira nota correspondente ao dia 11 de junho também pertence a ele e diz: “falleceu o
Cad.e Vespasiano f.o da viúva do Cap.m Elizeu N.es Leal”. Na imagem seguinte, notamos outro
acréscimo, entrelinhas, em meio aos dias dezessete e dezoito, efetuado com a mesma letra e
que se refere ao dia 18 de setembro de 1885. Neste complemento, cuja letra se assemelha a de
Totó, lemos: “T.mb.m falleceu a Vicência m.er do Pedro Chavalier”.
Imagem 39 – Acréscimo efetuado entre os dias 17 e 18 de setembro.

Memorial, página de 02 a 18.09.1885.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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O registro do dia 18 de setembro foi assentado por Anna Joaquina (foi o último da
página), mas neste não se inseriu o dito falecimento. Dessa maneira, sendo o episódio algo
que deveria constar no Memorial, em concordância com os propósitos pensados para ele, Totó
complementou o escrito da irmã por dois motivos prováveis: ou pelo contato que obteve com
o manuscrito, ao ler suas notas, ou mesmo por solicitação da memorialista que, assim que
soube da notícia, a considerou pertinente aos relatos que vinha produzindo. As duas hipóteses
são possíveis. Porém, de acordo com as intervenções apresentadas anteriormente com a
passagem nº 38, sobre as quais Anna Joaquina achou necessário fazer uma retratação,
sabemos que a consulta ao Memorial, bem como algumas anotações deixadas nele por Totó,
certamente foram feitas sem o conhecimento da autora, tanto quanto a preocupação em
orientar um suposto leitor de não pertencerem a ela aqueles comentários, mas a Totó, pode
revelar. Tal fato também denuncia que o acesso aos seus escritos, no interior de sua família,
não era vedado; ao contrário, seu manuscrito pode, inclusive, ter sido utilizado como objeto
de leitura.578
O mesmo ocorreu em 1888, quando houve um suplemento da informação registrada
por Anna Joaquina no dia 22 de abril, adicionando-se: “de S. Fran.co de Paula, e no dia
antecedente falleceu a mãi do J.o Louredo”. Logo abaixo, vemos este acréscimo, bem como o
resgate do dia dezesseis desse mês que impôs à página uma nova informação, a de que
“falleceu em Allemão o T.e Pedro Ribeiro da S.a pai do Totó Bonsolhos”. Ambos foram
efetuados com a letra de Totó.
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Imagem 40 – Acréscimos complementares aos dias 22 e 16 de abril.

Memorial, página de 12 a 27.04.1888.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

As evidentes intervenções no manuscrito de Anna Joaquina levam a concluir não ser a
escrita do Memorial exclusivamente individual, pois caso o fosse tais acréscimos
representariam o rompimento com esta individualidade; ao contrário, o que vemos são
páginas que, até certo ponto, concordam com as pontuações feitas, ou seja, um manuscrito
aberto ou pelo menos de acesso limitado aos membros da família. Quem sabe até uma escrita
privada, mas de ordem familiar. À escrita privada com que trabalhamos cabe o acesso
condicionado, limitado e reservado a poucos, sem desconsiderar que essa mesma escrita não é
subtraída da vida em comunidade, mas é, principalmente, sobre ela. A ideia de privado como
lugar do íntimo, como lugar de paz e refúgio familiar sobremaneira trabalhado nos volumes
da História da Vida Privada não acompanha a escrita que aqui se pratica, tampouco o
conteúdo que ela exprime. No Memorial, a efusão e sua difusão social lhe são recusadas.
Aqui, a casa parece lugar de encontro e não de abrigo e descanso do mundo exterior. 579 O
espaço doméstico estende-se à rua tal qual um braço da convivência social, não deixando bem
delimitadas as fronteiras que separam uma vida pessoal dos demais espaços da casa e mesmo
da rua. Essa maneira de relacionar-se, de conviver explica a propagação no manuscrito da
579
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vida dos outros em detrimento da vida do “eu”; elucida sua abertura ao outro, sua escrita
familiar, seus acréscimos simbólicos e, portanto, sua relação pública com e sobre a vida em
comunidade. Tentamos dizer que, durante a prática escritural de Anna Joaquina, a memória
recruta tempos, pessoas, cenas e circunstâncias que delineiam as dimensões culturais, as
características e aparências ligadas à vida, reconstruindo, até certo ponto, as rotinas, mas
expondo igualmente suas lacunas. É no contato com os outros que o mundo da escrita
joaquiniana ganha forma e forma a própria tessitura da vida privada, onde o sensível é, de
certo modo, liberado.
Sua vida, compassada com o ritmo da natureza e depois das horas, conectada ao
calendário cristão, manifesta sua individualidade no manuscrito somente por meio da
designação de seus escritos e das pessoas neles inseridas, da eminência de alguns
apontamentos, da marca de seu nome deixada na capa e primeiras páginas, demonstrando sua
existência, em sua organização, naquilo que tematiza, enfim, não na inscrição introspectiva,
no “desejo de decifrar a si próprio”.580 É por isso que o Memorial não se associa à
individualidade e privacidade nos termos que ligam o corpo consigo mesmo, que transcendem
o interior, mas no elo do corpo com os outros, na sua imediata troca. O seu “eu”, quando se
exprime, dá-se através de sinais secretos, codificados, pois pertencentes apenas à esfera do
pensamento. Em suma, a noção de privado que se instaura aparece desde que alinhada à sua
concepção e modo de vida que, tendo na escrita uma voz, não se orienta por essa
subjetividade; esta, contudo, oriunda do acúmulo de símbolos e sinais individuais, se realiza
apesar daquela concepção, sussurrando, mas sem esperar ser ouvida.
Nesse sentido, com o olhar voltado para os outros, e graças à sua escrita corrente, seu
cotidiano ganhou status de arquivo, modelo de algo para se fixar no tempo; e não somente
com Totó contou Anna Joaquina nesta empreita.
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Imagem 41 – Um registro que não de Totó, nem de Anna Joaquina.

Memorial, página de 03 a 24.05.1882.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

“Manda q.m pòde, e a sogra”, diz a letra não identificada. Totó escreveu logo à
frente, que “falleceu o D.r Me[d].os no Ouro fino”. A letra que não é de Lili e que pode, quem
sabe, ter vindo de Nhola, fez outra inclusão na página anterior, no dia 15 de abril. Nesta, ela
escreveu o nome da peça encenada no teatro, mas a qual ninguém foi. São intervenções que
complementam os relatos da memorialista, quando não os assumem completamente (caso
menos encontrado); que dividem não só o mesmo espaço, mas também as ideias propostas
para o Memorial. São arranjos textuais praticados no manuscrito que confessam os traços de
uma escrita realizada não somente para si, mas partilhada ainda com os outros, pois estes
estão inscritos nos papéis, ora como leitores ora como coautores. A família de Anna Joaquina,
portanto, fazia parte de todas as instâncias que acompanharam a confecção do Memorial e,
este, pode até ter inspirado algum de seus membros.
Na parte interior da capa que fecha o caderno escolar XXV encontramos, a lápis,
alguns apontamentos que, seguramente, não foram feitos por Anna Joaquina. A escrita
dificultosa e desconhecida, porém, seguiu o padrão utilizado por ela e relata:
Sahi no dia 21 de Março de 1928 – no dia 25 cheguei de Morinho [sic] (25 de
Agosto de 1928.
No dia 25 de setembro de 1928 fui para Cravinhos cheguei 15 de Março de 1929
26 de Agosto de 1929 entrei para a oficina de Hugo
16 de Janeiro de 1930 sahi da oficina de Hugo
Dia 24 de Fevereiro de 1930 fui para Morrinhos.
Cheguei de Morrinhos no dia 16 de Março de 1930
4 de Junho de 1930 Empreguei no Zacheu 581

Tomar o papel para nele escrever o cotidiano, neste momento, já não seria situação
incomum na casa da autora. O formato do escrito apresentado nesse trecho cola-se ao dela
visto que os recursos textuais empregados, tais como o tipo de relato e a chamada por datas,

581
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são uma espécie de reprodução do modelo de escrita encontrado em seu Memorial. Com
acerto, deste último recolheu-se as maneiras de dizer através do lápis.
Ao sobrepormos as datas referenciadas no trecho acima com as notas presentes no
manuscrito, descobrimos tratar-se do filho caçula de Benedita, o Evaristo, então com treze a
quinze anos de idade.582 Os relatos efetuados na primeira pessoa do singular ratificam esta
afirmação. Sobre as datas assentadas por Evaristo na parte interna da capa final, deste modo
foram efetuadas pela memorialista.
Dia 21 As 3 ½ hora da madrugada Partiu d’aqui o meu Saudoso Evaristo p. a
Morrinhos o q.’ nos deixou grandes Saudades [...].583
Dia 25 As 8 h.as da manhan Evaristo chegou de Morrinhos. As 7 h. as da noite Nenem
m.er de Eduardo veio vizita-lo, e t.mb.m João da Costa (avô).584
Dia 25 O nosso Evaristo foi p.a Cravinhos – colegio de D.r Rangel, e nos ficamos
muito saudosas...585
Dia 15 Evaristo veio de Morrinhos q.’ a um mez estava. 586
Dia 26 Evaristo entrou p.a officina de marsineiro [sic] p.a aprender com o Hugo
Argenta.587
Dia 16 Evaristo sahiu da oficina de marcineiros [...].588
Dia 24 As 7 h.as da manhan Evaristo partiu daqui p.a Morrinhos, q.m levou foi o f.o
de João Albano chama-se Jahúrú [...].589
Dia 16 [...] As 10 h.as Evaristo chegou de morrinhos. 590
Dia 4 Evaristo empregou-se no negocio de Zacheu Alves de Castro [...].591

O filho de Benedita realizou nove apontamentos que abarcam um período de
aproximadamente três anos em um mesmo espaço do papel. Diferente de Anna Joaquina, suas
notas concentram-se somente em sua pessoa, naquilo que fez, para onde foi e de onde voltou;
eventos igualmente amarrados à sua data de ocorrência. Devemos considerar a hipótese de
Evaristo ter também escrito no presente, isto é, conforme os acontecimentos foram se
passando. Entretanto, mediante a forma que os colocou no papel e como os escreveu, cremos
que seus registros foram realizados numa única oportunidade ou, pelo menos, num par delas.
Na contracapa final, os apontamentos do filho de Benedita são contínuos, em bloco, e o tempo
de sua escrita é bem menor que o tempo dos fatos. Dizemos que, num mesmo momento,
Evaristo descreveu sua ida e sua volta, distantes em meses na prática vivenciada, mas
582
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contíguas na prática escriturística. Sobre este fato, pensamos na possibilidade do jovem ter
consultado o Memorial para realizar sua própria memória. Uma consulta do caderno em que
escreveu e dos cadernos posteriores já escritos por Anna Joaquina? Ou esta busca pelas
informações pertinentes a ele teria acompanhado a produção do manuscrito pela autora, sendo
assentadas, no mesmo lugar, conforme a oportunidade de vê-los fosse aparecendo? Como
dissemos, pouco acreditamos que os três anos contemplados pelo lápis de Evaristo tenham
sido efetuados em vários contatos com este espaço, o que não torna, todavia, descartável a
hipótese contrária. Dessa maneira, teria ele os anexado no Memorial somente após sua
interrupção permanente, isto é, após o dia 17 de dezembro de 1930? Não temos como
precisar. Evaristo não mais escreveu no manuscrito de Anna Joaquina, mas seu contato com
ele ficou evidente.

2.2.3 Uma escrita do cotidiano, mas não uma prática de todos os dias

Num tom lacônico, Anna Joaquina seguia apontando os acontecimentos que, sob sua
ótica, mereceram lugar em seu suporte e, por consequência, na memória. Suas linhas não são
casuais, mas o resultado de uma prática disciplinada, uma vez que seus relatos se encontram
rigidamente ordenados por uma cronologia. Isto quer dizer que, ao cabo de um mês, poucos
foram os dias, dependendo do período pelo qual a memorialista estivesse atravessando,
negligenciados por ela; e dizem mais, que na reconstituição dos eventos a escrevente se
preocupou em amarrar fielmente o fato narrado à sua data correspondente, corrigindo-a,
inclusive, quando um equívoco acontecia (e constam muitos no Memorial).
As correções efetuadas por Anna Joaquina indicam que ela não registrava
obrigatoriamente no mesmo dia do acontecido a ser relatado, mas que as eventuais confusões
podem ter ocorrido justamente pela distância, ainda que curta de tempo, entre o fato a narrar e
a narrativa do fato, bem como pelo aparente registro simultâneo de um grupo de dias já
sucedidos. O sinal mais expressivo e que nos leva a imaginar essa ocorrência durante o
processo de construção do Memorial é a presença de registros descontínuos quanto à
sequência de datas, mas também às inúmeras retificações que a autora fez junto a esses
números, responsáveis por localizar o suposto leitor no tempo do evento e, por que não, a
própria escrevente e seus familiares, igualmente leitores, como logo veremos.
Na passagem abaixo, verificamos uma confusão por parte da memorialista quanto às
datas às quais pertencem os apontamentos, já que ela as riscou, colocando à frente os números
corretos. Vemos também um conjunto de apontamentos desordenados, ou seja, ao invés de
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anotações que acompanham a ordem crescente do tempo que transcorre, como acontece com a
maioria dos relatos no Memorial, o que encontramos é o registro do dia cinco seguido do dia
sete e, após o dia sete, o dia seis foi colocado; na sequência, novamente o dia sete do mês.
Imagem 42 – Acerto das datas e registros descontínuos ao final da página.

Memorial, página de 30.03 a 11.04.1884.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

O trecho apresentado revela que a série desordenada de dias pode ser resultado de uma
possível distância entre o acontecimento e o seu assentamento nos papéis, pois demonstram
respeitar uma ação da memória e não a organização da escrita, manifestada nos registros
anteriores. Assim, supomos que passados alguns dias, a autora dispôs-se a relatá-los de uma
única vez; momento este em que se confundira sobre a data que se ligava à recordação do
evento. No penúltimo registro da página, na segunda versão do dia sete, vemos que ela não
terminou o que estava escrevendo, abandonando a nota; e que o dia seguinte no papel é o dia
onze. São indícios que evidenciam que Anna Joaquina não praticava sua escrita todos os dias
e que, habitualmente, registrava em porções, ou seja, anotava um conjunto de dias já passados
em um único momento. A frase não finalizada e o intervalo gerado entre o dia seis e onze
podem demonstrar uma falha na memória que a autora preferiu omitir em vez de arriscar seu
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registro; uma falha provocada por um distanciamento maior do que provavelmente estava
acostumada a dar entre um exercício e outro.
Nos registros efetivados em suas folhas chamou-nos a atenção a frequência das
incidências em que a autora reconsiderou as datas prescritas. Ela corrigiu-as, ora as riscando
por completo ora as rasurando ou mesmo tentando apagá-las numa ação imediata de deslizar o
dedo sobre a escrita recém-depositada na página, deixando-lhe um rastro.
Imagem 43 – Acerto das datas registradas.

Memorial, página de 26.07 a 01.08.1901.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesta imagem, observamos o reajuste efetuado pela escrevente nas datas expostas, as
quais se transformaram, com a sobreinscrição, nos números vinte e seis, vinte e sete, vinte e
oito e trinta, ou seja, um dia à frente das datas abolidas, exceto pelo dia 30 de julho que
ocupou o lugar do que era o numeral vinte e oito e que a autora quase conseguiu apagar
completamente (a imagem não permite essa verificação, mas o contato com a página sim).
Essas retificações não devem ter sido efetuadas no exato dia em que os relatos foram
inscritos, mas, possivelmente, num segundo contato. Talvez, no ato do registro do dia trinta e
um, Anna Joaquina tenha se dado conta do equívoco temporal e efetuado, assim, as
alterações. Os traços de sua pena apontam que ela não escrevia necessariamente todos os dias,
mas que, em diversas ocasiões, retomou sua prática alguns dias depois, recapitulando os
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acontecimentos, revisando-os inclusive. E mais, que a autora do Memorial não registrava a
informação no mesmo dia de sua ocorrência, mas posteriormente. Em outra oportunidade, é a
notícia expressa que confirma este fato. Quando a memorialista escreve que no dia 21 de
junho “Faleceu o Cap.m Joaquim Alves de Oliveira enterrou dia 22”592 – ainda que tenha feito
um registro para o dia vinte e dois desse mês, mas com outra informação – ela divulga que o
assentamento da nota no papel aconteceu, portanto, somente após o enterro do indivíduo de
quem o apontamento trata. Além disso, desvela uma prática que pode comportar na página,
em uma única ocasião, em uma única data, um grupo de acontecimentos que obedecem a mais
de um tempo do calendário: neste caso, a data do falecimento que pertence ao dia vinte e um e
a data do enterro, registrado premonitoriamente no manuscrito em relação ao seu dia de
ocorrência, no dia vinte e um; dessa maneira, tal registro certamente foi lançado na página
somente depois de sucedido, após o próprio dia vinte e dois se ainda considerarmos o tempo
verbal da palavra “enterrar”.
Como já mencionamos, Anna Joaquina anotava tudo o que podia – “o q.’ se der” para
registrar –, contemplando alguns eventos que respeitavam o regime de escrita pensado para o
seu projeto escritural, isso é, que não deviam faltar no Memorial. Para tanto, ela utilizava
alguns mecanismos textuais que expressam seu cuidado com o tempo cronológico em suas
páginas. Em algumas situações, a autora utilizou o “x” como símbolo a fim de ligar as
informações distantes na folha, mas referentes a um mesmo dia do mês. A ocorrência não é
comum, mas intui-se com ela que os acontecimentos eram lançados no manuscrito e que
alguns deles foram lembrados ou sabidos após o momento primeiro da escrita da data na qual
deveriam se inserir, ou seja, algum tempo depois de sucedidos no cotidiano e no próprio
Memorial. Este status, portanto, não os impossibilitou de fazerem parte do acervo
memorialístico desejado pela autora, uma vez que ela encontrou seus meios de trazê-los à luz.
As imagens que subseguem representam esta ideia na medida em que nos mostram o que
chamaremos de resgate do dia do mês, ou seja, a anotação de um episódio em tempo desigual
ao dia do registro ao qual pertence e que já havia sido concretizado na página.

592

MARQUES, 1890.06.21.
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Imagem 44 – Dois registros referentes ao dia dez em lugares distintos da página.

Memorial, página de 10 a 20.08.1884.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesta passagem, visualizamos melhor a questão, pois nela, no alto da página, consta o
registro do dia dez no lugar que normalmente ocuparia, ou seja, depois do registro do dia nove
e antes do dia onze; todavia, quase ao término da página, encontramos outra nota
correspondente à mesma data, porém com informação diversa e adicional. No primeiro
momento, na primeira linha da folha, Anna Joaquina conta da visita de “Annica de Nhoca”. Já
na segunda oportunidade, relatou o casamento de “Benedita com M.el Bailão”, o que indica ter

174

sido esse evento conhecido pela escrevente somente dias após sua ocorrência no cotidiano e,
dessa maneira, apareceu depois de algumas linhas já preenchidas. Assim, os registros
encontram-se conectados pela data que os legitima, mas também pela marca do “x” que os
antecede. Outro ponto que podemos pensar com essa passagem diz respeito ao distanciamento
temporal entre um contato e outro com o manuscrito. Anna Joaquina não escrevia todos os
dias e provavelmente soube do casamento de Benedita alguns dias após a data de seu
acontecimento. Não temos como mensurar o dia exato de seu assentamento nos papéis, mas
sua localização na página informa-nos que a memorialista não passava longos períodos sem
escrever, pois a reincidência do dia dez está posicionada apenas oito ou nove dias após o seu
apontamento primeiro, na primeira linha. Nesse sentido, podemos considerar que a
informação pode ter sido acrescida ao Memorial no segundo ou terceiro contato com o mesmo
durante esse intervalo.
Na passagem seguinte percebemos que o “x” ganhou função semelhante: ligar as
informações de um mesmo tempo em uma mesma página. Entretanto, acreditamos que neste
ponto o mecanismo tenha sido acionado ou por uma falha da memória momentânea, resgatada
instantes depois, ou por se tratar de acontecimentos que, a princípio, Anna Joaquina não
registraria, mudando, portanto, de ideia. Houve o resgate do acontecimento, correspondente
ao dia 07 de março de 1901, que traz a notícia complementar de que Jerônimo esteve com
Naninha em casa da autora naquela noite e que à tarde Austriclino também, despedindo-se
para ir ao Rio de Janeiro. Não é o tipo de anotação que a lógica do Memorial explica, isto é,
uma adição de algo que se soube tempos depois como é o caso dos informes sobre
casamentos, nascimentos ou falecimentos, por exemplo; ou ainda como uma nota colocada
num contato posterior com o manuscrito, no dia seguinte, por exemplo. Podemos imaginar
esta hipótese, mas a tomamos como remota ante ao conteúdo que o registro exprime,
maiormente, além do curto espaço no papel entre o registro primeiro e o seu complemento. Se
o suplemento da informação tivesse sido adicionado num segundo encontro com o Memorial,
após a data de seu pertencimento, o dia oito não deveria estar entre elas. E, uma vez que está,
retomamos os dois motivos apresentados no início deste parágrafo: seria em razão ou de uma
falha da memória ou de uma mudança de ideia. O lugar e o conteúdo do registro são, então,
pontuais a essa reflexão porque revelam que não houve uma introdução abrupta como em
alguns casos que discutiremos à frente. Ao contrário, a notícia teve seu espaço – duas linhas –
e foi registrada muito próxima à data da qual faz parte.
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Imagem 45 – Dois registros de um mesmo dia ligados pelo “x”.

Memorial, página de 01 a 12.03.1901.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nestes trechos, averiguamos que há evidências no Memorial de eventos lembrados ou
conhecidos após a primeira menção da data em que ocorreram, mas que nem por isso
deixaram de ser prestigiados pela pena da autora, o que nos coloca a pensar novamente sobre
os supostos desígnios que permearam e modelaram, de certa forma, a concepção do
manuscrito, isto é, a existência de um projeto evocativo pensado por Anna Joaquina e que
amarra à superfície do tempo, através de uma prática de arquivamento, os acontecimentos de
antanho ligados à sociabilidade da Cidade de Goiás. São arquivos de papel que, sob o ponto
de vista de quem os valorizou, descreveram a história, mas também entraram nela ao ganhar
espaço em arquivos físicos (privados e/ou institucionais); uma dupla concepção do ato de
arquivar na qual, por ora, não iremos adentrar. A questão aqui é outra. Os indicativos daquilo
que Anna Joaquina optava por arquivar em seus papéis são pertinentes para corroborar essa
ideia de projeto evocativo como algo pensado e idealizado de alguma maneira, na medida em
que nos mostram não só um pouco de sua vontade em resguardar o tempo deixado para trás,
mas que, especialmente, muito ilustram de suas preferências, com respeito aos apontamentos
que não poderiam ficar de fora de sua prática escritural.
Ao analisar os temas recorrentes no Memorial, sobretudo aqueles claramente
acrescidos num tempo posterior, encaixados segundo o interesse da memorialista em arquivar
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tais movimentos da vida, compreendemos algumas das funções intrínsecas à sua produção,
pois trazemos à tona o grupo de temas que Anna Joaquina não deixava de conceber como
relevantes para seu manuscrito: “as grandes datas de uma vida”.593 Entendemos por “grandes
datas de uma vida” aquelas que costumam pontuar o curso de uma existência, nomeadamente,
as festas e aniversários, o casamento, os nascimentos, os batizados, a primeira comunhão, as
idas e despedidas, a morte e o luto. São ritos sociais que dão sentido à trajetória do indivíduo
e, assim, da sociedade na qual ele está inserido.
No fragmento a seguir encontramos um espaço não destinado para a escrita do dia 02
de janeiro de 1883, a princípio, mas que foi preenchido pela força da qualidade do evento que
narra. O que queremos dizer é que, entrelinhas, o registro do dia dois foi adicionado ao
Memorial pela ordem e importância do assunto que carrega: um falecimento. Notícias dessa
ordem são articuladas ao manuscrito mesmo que com adequações espaciais, como foi o caso.
Nesse sentido, a organização espacial e estética da página se sujeita a elas, cedendo lugar
inoportuno para uma nota oportuna ao arquivo pessoal de Anna Joaquina.
Imagem 46 – Acréscimo do dia dois efetuado entrelinhas com outra cor de tinta.

Memorial, página de 01 a 10.01.1883.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Ainda que já transcorridas no cotidiano existencial, o resgate por parte da escrevente
das “grandes datas de uma vida” é uma constante no Memorial e demonstram claramente as
inserções assentadas em um tempo diferente do tempo cronológico do qual deveriam fazer
593

MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da
vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 235-260.
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parte na folha e no qual se pratica a escrita. O uso da tinta de cor violeta para o acréscimo do
dia dois entre os registros efetuados em cor preta deixa esta evidência gritante.
Na imagem abaixo, Anna Joaquina fez um apontamento complementar ao dia 09 de
maio de 1900, contando que “Titia teve o 2 filho”. Vemos ainda que esta página já contava
com um registro referente a essa data em lugar convencional, ou seja, antes do apontamento
do dia dez e após o dia oito, cuja nota relata a ida de Nhola, Mariquinha e Maria à chácara de
Henrique Peclat para dar “pêzames p.a Cirila da morte da maÿ della”.
Imagem 47 – Acréscimo efetuado no espaço anterior à margem esquerda.

Memorial, página de 06 a 11.05.1900.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesta inserção, vemos que o acréscimo ganhou lugar, aparentemente, inadequado, ou
melhor, foi ajustado de acordo com a situação imposta: a inclusão necessária da informação
do dia nove sem que houvesse espaço na folha. A ação espelha não só a importância do
evento narrado, mas sua colocação a posteriori ao seu dia de ocorrência e à sua data
registrada primeiramente.
No trecho a seguir temos novamente dois acréscimos, realizados, porém, com outro
artifício textual: entre parênteses. Com este sinal gráfico Anna Joaquina oferece informações
que pareciam a ela essenciais para constar no manuscrito, pois mesmo em posição temporal
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descontínua, foram incluídos em sua página por se harmonizarem, enquanto conteúdo, com as
ideias pensadas para seus escritos.
Imagem 48 – Acréscimos efetuados entre parênteses após o dia 17 e 19 de maio.

Memorial, página de 13 a 30.05.1908.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Na imagem nº 48, após o primeiro registro do dia 17 de maio de 1908 – um
“Domingo” – vemos que a autora colocou entre parênteses a notícia de que houve um baile
dado pelas moças na casa do “S.r Moyzes”, por ocasião de sua chegada, no dia dezesseis.
Como o manuscrito não apresenta relatos para essa data antes do dia dezessete e, mais, com
seu lugar entre o registro dobrado desse dia, pensamos que o apontamento do dia dezesseis se
deu no ato da prática de escrita, no momento em que Anna Joaquina se lembrou do evento e
percebeu que não o havia anotado, cedendo a ele, então, o espaço temporal na folha do dia
dezessete. Por isso o uso dos parênteses, para que os tempos não se misturassem, tanto que ao
dar continuidade à nota interrompida momentaneamente, ela a retomou conforme o padrão de
organização habitualmente estabelecido: “Dia 17 Depois da missa [...]”. Da mesma forma
aconteceu com o registro do dia dezenove. Nele, a memorialista resgatou o dia dezoito
colocando-o entre parênteses após a nota do dia dezenove, para contar da ida para Cuiabá de
Marica de Barros.
As três últimas passagens apresentadas evidenciam os temas importantes à produção
do Memorial uma vez que os acontecimentos a contar, priorizados pela memorialista ao
compor seu arquivo escriturístico, não deixaram de participar do conjunto de papéis que o
justificam, mesmo descaracterizando a ordem cronológica crescente que ela se propõe no
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assentamento dos mesmos, assim como a estética textual, por vezes negligenciada em
benefício da inclusão desses episódios. Os apontamentos resgatados não foram renunciados
por motivo qualquer, nem pela falha da memória, nem pela colocação tardia que interferiu na
organização da folha, tampouco por falta de espaço material. Chamamos essas anotações de
acréscimos exatamente por seu caráter tardio e que aumenta o conteúdo de determinado dia.
Acreditamos que, além de serem fatos sabidos mais tarde ou resgatados pela memória, eles
mereceram lugar entre os registros do Memorial justamente pelo mérito adotado pela autora
quanto ao tema que ela objetivava aprisionar nos papéis através de sua escrita. Em outras
palavras, o que vemos é a importância dada a determinados acontecimentos através do resgate
dos dias já decorridos, mas perpetuados frente a um desejo e a um propósito da memorialista.
Seja de maneira inesperada, desajeitada ou ainda improvisada, sua ocorrência é contínua. São
inúmeros os acréscimos e suplementos praticados por Anna Joaquina ao longo dos cinquenta
anos de produção e, certamente, a reunião deles muito nos orientam do efetivo consagrado à
sua prática de escrever; os eventos tocados por seu exercício fundamentam, de certa maneira,
a existência do Memorial.
O manuscrito de Anna Joaquina apresenta outros pontos que reforçam essa ideia de
outro modo. Num diálogo descontraído com seu suposto leitor, a escrevente informa-nos e
nos alerta: “Dia 27 Teve aqui ensaio de Bouquet p.a o dia 31 (Ia me esquecendo) Dia 24
Cazou-se Xiquita Pereira com o João de Abrêo, (mosço [sic] do norte)”.594 O registro todo
ocupa três linhas da folha e é contínuo, isto é, não possui linhas puladas para o início do
registro referente ao dia vinte e quatro; e a data quase esquecida não foi relatada
anteriormente. É mais um indicativo e, nesse trecho, de modo ainda mais claro, do conteúdo
realmente importante para ocupar a escrita do Memorial; afinal, o que não se pode esquecer é
aquilo que devemos obrigatoriamente lembrar. Em outro apontamento, presente na primeira
versão do mês de janeiro do ano de 1922, a autora escreveu: “Dia 30 Leovigildo meu afilhado
veio aqui me comprimentar (esqueci de escrever) dia 29 teve a formatura de Lulu Brom f.o
de Zeca Bron, e t.mbem do Adalberto Silva”.595 O dia vinte e nove, nesta página, teve seu
devido espaço de registro, anterior ao dia trinta, no qual consta a informação de como foram
os “annos” de Anna Joaquina. Foi duplicado, portanto, com este lembrete realizado em
continuidade ao apontamento do dia trinta. Contudo, na segunda versão do dia vinte e nove,
no caderno escolar XIV, a notícia da qual não se podia esquecer, sobre a formatura de Lulu
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MARQUES, 1913.05.27 e 24, grifo nosso.
MARQUES, 1922.01.30 e 29, grifo nosso.
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Brom, foi incorporada ao dia vinte e nove em sua posição original, eliminando, assim, sua
duplicidade.

2.3 A organização da escrita de Anna Joaquina

Não somente quando escreve Anna Joaquina se expressa e se organiza. Os breves
interstícios e rupturas textuais também podem conferir sentido à sua prática, dependendo de
sua constância, de onde se encontram e como se encontram. As marcações que doravante
iremos abordar descobrem, além de uma prática organizacional, também seu modo de vida,
como ela percebe a vida e a organiza. Com um regime de escrita fortemente vinculado ao
calendário cristão, cujas descrições se concentram na vida em família, em comunidade, sem
análises, satisfeita com suas afirmativas inflexíveis e pudicas, evidencia-se certa valorização
da vida de fora, das ações dos outros e dos gestos trocados, da sociabilidade amical. O tempo
é guiado por tais acontecimentos, pelas grandes datas da vida, comemoradas em conjunto,
mas também pelo seu uso; tudo conectado à sua marcação cronológica e vivido com e sob a
luz do sol. Por mais raso que possa parecer, se pensarmos na ação (ou na falta dela) que a
chuva provocava a essa sociedade conseguimos refletir melhor sobre esta ideia. Com a
ocorrência de chuva não há saídas, não há convivência e, portanto, não há eventos a ser
relatados senão “amanheceu chovendo e todo o dia choveu”596 ou ainda “Domingo. Chovêo
[sic] o dia inteiro”.597 Assim, sem o contato com os outros, sem a oportunidade de encontrar a
vida que vem de fora, o fato de chover torna-se exclusivo no registro do dia ou mesmo uma
justificativa pela ausência de feitos a serem descritos e que competiriam ao manuscrito.
“Sexta f.a das Dorês não teve prossição p.r q.’ choveu demais detarde”, anotou Anna Joaquina
em 1920.598 As atividades ou atuações outras, transcorridas no interior do espaço doméstico e
que devem ter sido acionadas com a incidência atmosférica, não foram registradas porque não
se coadunam à escrita presente no Memorial, àquilo que se pretende contar através dele.
A preocupação em escrever da memorialista, neste estudo, está garantida e convém
não esquecer os elementos materiais e textuais que a corroboram. Estes sinais permitem
perceber o decurso do tempo e da vida e como são manifestados nos escritos de Anna
Joaquina. Tomemos a posição normalmente dada ao primeiro dia do ano para iniciarmos
nossa reflexão. A contar pelos termos de abertura que antecedem, em geral, as notas de
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MARQUES, 1899.01.15.
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janeiro, consoante às letras diferenciadas quanto à forma e o tamanho, o início do novo ano de
registro é apresentado em meio a solenidades. Por seu lugar singular nos papéis, diríamos até
que o novo ano que se inicia é de certo modo reverenciado. A ele, exceto pelas partes perdidas
ou inexistentes entre a passagem de um ano a outro, normalmente dedicou-se uma nova folha
ainda que o registro na página anterior – comumente com o final das anotações de dezembro –
não tivesse ocupado toda a lauda. Nesse dia recebem-se e distribuem-se os votos de “bom
anno”. Como as grandes datas de uma vida, um ano novo que começa pontua uma vida e, a
considerar o espaço a ele designado no Memorial, alude à ideia de recomeço, de vida nova.
Na passagem a seguir conseguimos ter essa ideia de maneira mais palpável, dada a forma
como o novo ano que começa foi apresentado pela autora. No canto superior direito temos
uma nota de abertura que diz: “Este livro é p.a escrever tudo q.’ se der p.a não ficar e
esquecimento”. Algumas linhas abaixo, a memorialista escreveu com letras bem maiores que
o usual a chamada do ano – “Mez de Janeiro de 1895 3ª feira” – para colocar o primeiro dia
de 1895 somente na terceira pauta depois desta.
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Imagem 49 – Nova página em um mesmo caderno para o novo ano que começa.

Memorial, página de 01 a [06].01.1895.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Não se trata de uma ocorrência única, e tamanho espaço Anna Joaquina costuma
reservar apenas ao começo do ano, o que não quer dizer que assim tenha procedido em todos
os anos que começavam. O bom desempenho obtido com os intervalos dados e com a letra
engrandecida demonstra o que se espera com o novo ano; a contar pela escrita cerimoniosa,
cuidadosa e apresentável esteticamente, a autora principiou os apontamentos de 1895 como se
estivesse desejando novas possibilidades com os movimentos futuros do devir. Quando
escreve, após o último registro do mês de dezembro de 1898, “Graças a Deus este anno nós
foi muito bom...”,599 ela exprime que a expectativa materializada na escrita antes do ano
começar foi atendida, confirmando a premissa de recomeço, de desejos novos e de confiança
renovada. Para tanto, uma nova página.
599
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A imagem abaixo novamente traz a página de um novo ano que começa, porém sem o
esmero demonstrado no fragmento anterior. Também não foi utilizada uma grande porção da
folha para esse fim, para essa entrada, mas chamou-nos a atenção pela quantidade de linhas
deixadas em branco na lauda que a antecede, o que reforça a ideia de que Anna Joaquina
aspirava dedicar um espaço novo ao novo ano que principia mais pelo significado que esta
ação representa do que pela organização própria de suas anotações. Nesta ocasião, o ano que
começa é o de 1928.
Imagem 50 – O espaço em branco autorizado em benefício do novo ano a registrar.

Memorial, páginas de 26.12.1927 a 09.01.1928.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

O Memorial de Lembrança seguramente não nos fornece detalhes delicados da vida
privada de sua autora, todavia é intenso naquilo que manifesta da vontade de organizar o
tempo escrito e, por consequência, a escrita dos relatos.

A utilização de datas e sua configuração em destaque no corpo do texto, a
explicitação e, muitas vezes, a repetição de lugares, pessoas e situações conferem ao
texto uma certa sequência e ao registro uma rotina – a escrita do cotidiano.600
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Quando nos deparamos com o universo textual produzido por Anna Joaquina somos
conduzidos, involuntariamente, por suas estruturas internas responsáveis em posicionar-nos
temporalmente no decurso de sua narrativa. São elas espécimes de marcadores textuais
criados e atualizados pela escrevente dentro do próprio texto ao longo do processo de
construção do manuscrito e que ritmam a apresentação de seus escritos, destacando
devidamente a notícia ofertada e, não menos, atuando em favor da otimização estética de suas
anotações. Entre essas marcas algumas são explícitas, outras nem tanto; contudo, embora
deem mostras de encurralar-nos numa leitura previamente domesticada ou que procura, nas
palavras de Chartier, impor uma compreensão considerada legítima, 601 elas sugerem mais
localizar um suposto leitor em face do conjunto de anotações.

Essas instruções, dirigidas claramente ou impostas inconscientemente ao leitor,
visam a definir o que deve ser uma relação correta com o texto e impor seu sentido.
Elas repousam em uma dupla estratégia de escrita: inscrever no texto as convenções,
sociais ou literárias, que permitirão a sua sinalização, classificação e compreensão
[e] empregar toda uma panóplia de técnicas, narrativas ou poéticas, que, como uma
maquinaria, deverão produzir efeitos obrigatórios, garantindo a boa leitura. Existe aí
um primeiro conjunto de dispositivos resultantes da escrita, puramente textuais,
desejados pelo autor, que tendem a impor um protocolo de leitura, seja aproximando
o leitor a uma maneira de ler que lhe é indicada, seja fazendo agir sobre ele uma
mecânica literária que o coloca onde o autor deseja que esteja. 602

Apesar do caráter sempre autônomo do texto, não pensamos que a relação
proporcionada pelo encontro entre o universo do texto de Anna Joaquina e seu possível leitor
tenha sido pensada estrategicamente por ela no sentido de determinar a justa compreensão
daquilo que produzia; talvez seu melhor entendimento mediante uma forma mais bem
apresentada que se desenvolveu e evoluiu despretensiosamente, através de uma ação que nos
parece bem mais simples: ancorar a lembrança como melhor o fosse ao fio dos
acontecimentos. Não podemos negar as sinalizações explicitas, assim como as convenções e
modelos de escrita disponibilizados a ela na época; entretanto, percebemos em seus traços
algo de “seu”, que manifesta particularmente a importância do que tem a dizer, que chama
nossa atenção para o que está por vir e que se caracteriza desta maneira no ato das inscrições,
bem como durante elas.
Ao primeiro dia do mês Anna Joaquina comumente conferia destaque e o fazia por
meio do que chamaremos de chamada completa, ou seja, a evocação, no ato do registro, da
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CHARTIER, Roger. Textos, impressões e leituras. In: HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo:
Martins Fontes, 1995, p. 215.
602
Id.. Do livro à leitura. In: ______ (Org.). Práticas da leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 96-97.

185

data, do mês, do ano e, por vezes, do dia da semana ou hora do acontecido, além, claro, de
utilizar em determinados momentos – igualmente como ferramenta de distinção – um tipo e,
com maior assiduidade, um tamanho de letra evidentemente corrompido para tal fim. A
escrita do acontecimento segue na mesma linha, mas trata-se de um método organizacional
que foi se alternando com outros, derivados de um processo de melhor adequação dos
apontamentos no papel. O que queremos dizer é que a autora, em alguns momentos, não só
dedicou uma única linha a esta chamada, depositando a escrita do acontecimento somente na
linha abaixo, como também pulou uma linha para dar início ao novo mês de registro. Essa
última forma ficou mais frequente anos depois do início de sua prática de escrever
regularmente.

Acompanhemos

essas

mudanças

que,

uma

ou

outra,

buscaram

concomitantemente realçar o tempo cronológico e os eventos passados a ele conectados. No
trecho abaixo, conferimos o uso da chamada completa e que apresenta o mês de março
daquele ano. Relatado o dia 28 de fevereiro de 1881, na linha subsequente, a memorialista
registrou em letra um pouco maior “Dia 1º de Março de 1881”, seguindo com o
acontecimento deste dia, onde conta que houve espetáculo no teatro e que a peça teve como
título “Os Embuçados”.
Imagem 51 – Chamada completa no primeiro dia do mês de março de 1881.

Memorial, página de 27.02 a 19.03.1881.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Na imagem nº 52, verificamos uma pequena alteração no uso da mesma ferramenta
textual apresentada acima, pois além de destacar o mês que se inicia por meio de um aumento
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significativo da letra utilizada, a chamada completa dividiu sensivelmente os espaços
temporais e textuais na página entre um antes e um depois de “junho”.
Imagem 52 – Destaque à chamada completa do mês de junho.

Memorial, página de 25.05 a 07.06.1885.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Neste caso, Anna Joaquina destinou uma linha inteira à chamada do mês, dando ao
relato o espaço da pauta abaixo. Dessa forma, ela isolou a chamada completa, evocando o
novo mês e conferindo-lhe o destaque desejado. Já na imagem seguinte, essa divisão temporal
ficou ainda mais proeminente porque a autora não só marcou o início de julho com a chamada
do seu dia, mês, ano e dia da semana, como ainda pulou uma linha, separando um pouco mais
o mês relatado do mês a relatar.
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Imagem 53 – Pula uma linha para dar início ao novo mês de registro.

Memorial, página de 15.06 a 03.07.1886.
Fonte: imagem particular/acervo IPEHBC.

Essas três formas de apresentar e organizar seus escritos, as quais precedem o começo
do novo mês a registrar, não constituem uma ordenação que se estabeleceu definitivamente no
Memorial, dado que Anna Joaquina as aplicou variavelmente, alternando, às vezes, sua
incidência; o tamanho diferenciado da letra, todavia, foi mantido com assiduidade maior, isto
é, com dimensão superior ao padrão estabelecido pela escrita dos demais fatos. Trata-se de
mecanismos acoplados à sua prática de escrever que expressam de modo particular os
momentos que deveriam ser demarcados por ordem do tempo a que pertencem, por um lado,
e, de outro, pela significância que possuem em face da vida contada e contida, essencialmente
fracionada e condicionada aos períodos do dia, do mês e do ano.
Concordamos em tratar a chamada completa como estratégia de destaque uma vez que
se observa com as passagens até agora apresentadas que a autora não a utiliza em todas as
suas anotações. Ao contrário, seu uso não sendo banalizado foi adequado ao registro
subsequente. Com ela, destacou-se o primeiro dia do mês e do ano por sua posição no
calendário, mas também os episódios pelos conteúdos que os trazem, por aquilo que se
entendia ser imprescindível salientar. No Memorial, os registros usualmente contam somente
com a colocação do dia do mês antes do apontamento a ele ligado, mas encontramos alguns
casos em que Anna Joaquina discriminou o relato através do uso da chamada completa, isto é,
de acordo com o conteúdo que dele emana e cujo crivo era o seu. Sua vida é assinalada pelas
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relações trocadas e acontecimentos do dia a dia. A partir dos trechos dispostos a seguir,
evidenciaremos que por meio da chamada completa a memorialista deu a alguns momentos da
vida escrita a devida evidência. Sua utilização em alguns eventos é sintomática da relevância
que certos acontecidos tiveram para ela e, por assim o ser, para o seu manuscrito. Este
mecanismo de distinção investiu de grande valor determinadas passagens.
Dia 14 de Novembro de 1883 3ª feira as 5 oras [sic] da manhã Falecêu O Conego
Pio. á tarde foi Sepultado. nessa mesma tarde Falecêu Pedro cunhado do Antonio
M.el sepultou no dia seguinte.603
Dia 25 de Junho de 1885 as 5 oras da manhã cazou-se o S.r D.r Ignacio de Bulhões
com Eliza Jardim na B. M. te.604
Dia 27 de Novembro de 86 hove um g.de Ba[i]le em caza do T.e C.ol Caiado q’. o
m.mo deu ao [Sr.] Delgado. eu e Lili fomos. esteve Optimo.605
[Dia] 5 de Julho de 1890 as 2 oras da tarde esteve aqui Sua Ex.a o Snr’. D. Claudio
José [...].606
Dia 15 de Fevereiro de 1890 as 5 horas da manhã na Igreja do Carmo Cazou-se
Joaquim R. R. Jubé com Maria Carlota da Silveira, sua sobr. a.607
Dia 3 de Maio de 1900 5ª feira Houve missa no Campo do João Francisco; Nos
fomos com as meninas da escola; esteve concorrida.608
Dia 21 de 8br.o Cazou-se o S.r Candinho Artiaga com a Anastacia Bailão f.a de
Nhola Bailão (MARQUES, 1903.10.21).
Dia 30 de Setembro as 7 horas da manhã Bened.ta teve criança (homem) nessa
tarde eu fui no tríduo de N. S. do Rosario, estive t. mb.m na caza de P.e Caetano.609

O primeiro registro é a nota de falecimento de seu pai, o padre Pio. Como já tratamos,
foi um acontecimento marcante na vida da autora e, para enfatizar sua importância nos papéis,
ela fez uso da chamada completa. Eventos relevantes para a cidade ou protagonizados por
pessoas com significativa posição política e social, como foram os casamentos do “S.r D.r
Ignacio de Bulhões com Eliza Jardim” na Igreja Boa Morte e de Joaquim Rufino Ramos Jubé
com D. Maria Carlota, foram igualmente destacados pela memorialista, ressaltando-os entre
as demais informações da página pela marcação criada. Tais seleções, de certa maneira,
emolduram nosso entendimento em torno da concepção de vida da memorialista, do modo
como ela organiza o mundo, visto que frente aos escritos se descortina uma existência
dividida entre fatos de caráter comum, corriqueiros, e fatos de algum modo extraordinários
como o são, segundo a lógica do Memorial, o casamento, o falecimento, o nascimento e as
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grandes festas. São pontos da vida e da sociabilidade circundante que designam no tempo um
momento de transição, que justifica e sustenta uma existência frente ao seu andamento
iminente e contingente. Essa ideia acaba sendo balizada pela própria emergência do
Memorial, pois é inconteste que sua escrita intenta garantir à lembrança o arquivo e a
rememoração precisamente desses pontos da vida. Se a prática de arquivamento registra os
movimentos cotidianos – e estes são transitórios – é porque “deriva menos de engendração de
que de fatos”; 610 subordina-se e submete-se a eles, controla-se em favor deles, pois são os
fatos da vida que acontecem lá fora seu material de escrita, assim como se sucederam.611
Pelo tratamento dado à nota de 05 de julho de 1890, bem como pela forma
cerimoniosa com que se referiu à visita recebida, sabemos tratar-se de Dom Claudio José
Ponce de Leão, então Bispo da Diocese de Goiás. Certamente por isso o relato foi tratado
como um evento ilustre e, portanto, anunciado mediante a chamada do dia, do mês, do ano e
até mesmo da hora em que ocorreu, salientando sua importância. Vemos, com isso, que a
prática de arquivamento de Anna Joaquina não é absolutamente aleatória. As grandes
personalidades e os grandes acontecimentos no século XIX identificam-se ao que então se
compreende por História. Esses registros precisos, de visitas ilustres, nos fazem pensar no
registro da história factual dos homens ilustres e seus feitos. Como se o Memorial, para não
ser apenas um memorial, mas ser também história, tivesse que inscrever a vida de sua autora
no registro factual de uma ideia de história – Anna Joaquina é contemporânea de Capistrano
de Abreu.
Assim sendo, a memorialista não designava anúncios especiais para fatos ordinários,
como foi feito com a pessoa do bispo; porém, quando a situação altera essa lógica em virtude
de uma ocorrência extraordinária, como foi o nascimento do primeiro filho de Benedita, cria
de Nhola, o acontecimento recebia a evidência merecida. O apontamento do dia 30 de
setembro de 1911 foi inscrito num caderno pequeno que, como já mostramos, possui
dimensão menor que os demais suportes utilizados pela autora. Em razão dessa drástica
redução espacial, as chamadas completas no interior desse tipo de suporte tornaram-se
demasiadamente raras quando não se tratavam do primeiro dia do mês, e com registros ainda
mais econômicos por certo período. Dessa forma, a chamada completa na nota que traz o
nascimento do filho de Benedita propala com intensidade ainda maior o acontecimento
narrado. No mais, conforme as marcações utilizadas pela memorialista se alteram e se
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atualizam no manuscrito, o uso da chamada completa para eventos extraordinários vai ficando
cada vez mais escasso, cedendo espaço a outras formas que de tal modo instruem um leitor
provável de suas páginas. Em contrapartida, mesmo com o seu uso praticamente abandonado
nas duas últimas décadas de prática escritural, outro evento bastante significativo a
reconstituiu: a descrição do dia do jubileu de ouro do magistério da professora Pacífica
Josefina de Castro, irmã de Anna Joaquina. Mestra Nhola foi homenageada em 15 de
novembro de 1919 “numa louvável demonstração de gratidão e civismo dos seus exalunos”.612 A esse dia Anna Joaquina dedicou várias linhas, prática pouco habitual no
Memorial.
Dia 15 de Novembro de 1919 fez 50 anos q.’ Nhola tem escola. As 7 horas da
manhã houve missa cantada q.’ mandarão celebrar p. r tenção de Nhola, a qual foi
m.to concorrida, q.do acabou fomos levar o S.r Bispo em caza, dep.s veio Nhola
acompanhada p.r m.tas pessoas da alta Sociedade. E o dia todo foi m.to
comprimentada [sic]. As 2 horas veio aqui S. Ex. S.r D. Prudencio Bispo e General
Braz Abrantes os P.es Jose Piquet e Pitaluga e D.r Maurillo e m.er D.r Vicente D.r
Sebastião e m.tas fam.as. As 8 h.as da noite offerecerão a Nhola um concerto q.’ m. tas
Senhoritas fizerão parte como sejão: As f.as do Peclat Anna e Mariana as f.as do Jubé,
as f.as do Luiz Cam.o Sidaliza as f.as do Joaq.m Guedes Rufina e t.mb.m a Bened.ta da
aqui [sic]. Fizerão discurso os S.rs D.r Breno o Moyzes S. Anna t.mb.m teve recitativo
de Carlota Zaira Zit.a Guedes Odett de Barros Altair Cam.o, Irisbella de Firmo e
finalm.te A D. Myrthes f.a do prezid.e do Est.o recitou em Francez [sic] e t.mbem
tocou o hynno [sic] Nacional q.do acabou as Senhoritas vierão tomar chá e café aqui;
t.mb.m as f.as de M.el do Couto.613

Ao analisarmos a escrita enquanto prática quase que ritual, fazemos dessas anotações a
matéria de nosso próprio discurso. Tal processo só nos é legítimo na medida em que
compreendemos a importância das modalidades materiais que significam o texto e que o dão a
ler, sem aquilo que Chartier identifica como “inevitável corrupção pela matéria”, ou seja, os
procedimentos inerentes à publicação de uma obra. Abstrair o discurso é negar-lhe a
percepção tendo em vista não só o gesto da escrita e sua apropriação contextualizada como
ainda as “relações múltiplas, móveis e instáveis, estabelecidas entre o texto e suas
materialidades”.614 Não que tenhamos a cara pretensão de alcançar todo o sentido dos escritos
de Anna Joaquina, mas cientes de que estes são praticados para durar, não podemos deixar de
sugerir que da parte da memorialista houve incrementos e adequações em face de um possível
leitor de suas notas, ou mesmo para ela e seus familiares, também leitores de seu manuscrito.
A sucessão de marcadores temporais que facilitam a leitura e que vão se modificando,
612
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revezando-se, pois ora esquecidos, ora estáveis, torna admissível pensar nesta possibilidade:
um imaginado contato entre o suporte de sua escrita com o olhar de algum leitor.
Não obstante, é pertinente mencionar que a autora do Memorial não aderiu
sistematicamente a nenhuma de suas abordagens estéticas e textuais, pois, como dissemos,
houve alterações e, inclusive, interrupções não permanentes. Se antes o que denominamos de
chamada completa teve seu emprego de acordo com a qualidade do narrado, ou seja, conferiu
o devido destaque ao apontamento com o aval da autora, a partir do dia 20 de abril de 1883
esta intervenção adquiriu dupla função. A chamada completa passou a compor a primeira
linha de cada página, independentemente do conteúdo assentado, enriquecendo assim o seu
status. A primeira linha da folha, preenchida desse modo, recebeu, então, referências de
primeiro dia do mês. Este alargamento funcional teve razão de ser na medida em que
consideramos a possibilidade de Anna Joaquina preocupar-se não somente com a organização
temporal de seus registros, mas, além disso, com a presumida intelecção e, logo, localização
na história de quem a eles tivesse acesso, afinal:

os textos, quaisquer que sejam, quando são interrogados não mais somente como
textos, transmitem uma informação sobre o seu modo de usar. [...] Penso num
exemplo entre mil, aquele do itálico, e mais genericamente em todos os signos que
se destinam a manifestar a importância do que se diz, a dizer ao leitor ‘aí é preciso
prestar atenção no que digo’, o emprego das maiúsculas, os títulos, os subtítulos etc.,
que são igualmente manifestações de uma intenção de manipular a recepção. Há,
portanto, uma maneira de ler o texto que permite saber o que se quer fazer que o
leitor faça.615

Dessa maneira, as ferramentas simbólicas que nos conduzem ou até nos assediam não
deixam de ser vestígios de uma prática de escrita para si, mas ao mesmo tempo para os outros.
O fato de Anna Joaquina seguir transformando o modo como une o conjunto de registros de
uma página ao seu tempo cronológico, situando cada vez de modo mais eficaz um provável
leitor, corrobora essa hipótese.
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Imagem 54 – Chamada completa na primeira linha disponível à escrita.

Memorial, página de 23.07 a 05.08.1883.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesta imagem, nos deparamos com o uso da chamada completa – “Dia 23 de Julho de
1883 Segunda-feira” – na primeira pauta disponível à escrita da folha. Sua aplicação aqui se
deu devido à sua localização na página e não por conta da informação subsequente que a
abriga (“Titia esteve aqui denoite”), como até então Anna Joaquina a vinha praticando.
Entendemos a colocação da chamada completa no alto da página como um mecanismo
organizacional em fase de transição para outro que se firmou de maneira mais regular, pois
depois de manter por quase quatro anos o exercício da escrita, a escrevente optou por usar o
que identificamos como cabeçalho. Sua primeira aparição no alto da folha localiza-se na
página que contém os últimos dias de novembro de 1884. No entanto, não tão rápido essa
marcação se efetivou, pois é apenas em setembro de 1887 que seu uso se tornou constante, o
que não quer dizer contínuo e sem interrupções.616 A partir desse período seu emprego pode
ser observado, mas em alternância com a chamada completa na primeira linha da página (ou
ainda nenhuma das duas ferramentas textuais).
No alto de cada lauda, no espaço que antecede a primeira linha, está o lugar onde a
memorialista assentou centralizadamente o cabeçalho, usualmente, constituinte de mês e ano a
que se referem os registros da página num todo. Em caso de páginas que finalizam um mês,
mas que contêm o início do seguinte, o cabeçalho obedece ao mês no qual os primeiros
registros da folha pertencem. São marcas no texto e para o texto que o caracterizam como um
616
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discurso para si e possivelmente para os outros por aquilo que tem ele a oferecer enquanto
conteúdo e naquilo que ele apresenta enquanto estrutura condicionante ao ato de ler. O
fragmento de imagem seguinte traduz a ideia do emprego do cabeçalho pela autora no alto da
página, pois nele podemos ler em modo centralizado “Fev.o 1902”.
Imagem 55 – Cabeçalho: fevereiro de 1902.

Memorial, página de 14 a 24.02.1902.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Na imagem seguinte, apesar do pouco espaço livre no alto da página, visualizamos que
Anna Joaquina inseriu o cabeçalho de forma justa à primeira pauta escrita da folha.
Presumimos que a entrada de “Julho 1903” foi acrescida após o término do apontamento do
dia vinte e seis, o qual foi iniciado na folha anterior, ou mesmo depois de assentados todos os
registros daquele momento. A questão é que sua colocação foi insistente, isto é, em lugar que,
num primeiro olhar, não lhe caberia, o que exprime o imperativo que se tornou a aplicação
desta marcação nos escritos da memorialista. Ao optar por encaixá-la conforme a
circunstância oferecida pela escrita no suporte naquele instante, ao invés de descartá-la como
imprópria mediante a falta de espaço na folha, a autora de certa forma manifestou ser o
cabeçalho sempre adequado ao seu manuscrito, quiçá indispensável.
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Imagem 56 – Cabeçalho ajustado ao espaço: “Julho 1903”.

Memorial, página de 27.07 a 04.08.1903.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Diante dessa arquitetura evocativa, a prática quase que diária de escrever nos soa,
além de habitual, cadenciada, não? Durante o processo de produção, notamos que o texto de
Anna Joaquina não seguia uma linha reta sensível formada por pontos consecutivos sobre o
decorrido em Goiás, especificamente, na antiga capital. Estamos mais próximos de concebêlo, ou melhor, representá-lo simbolicamente como uma reta pontilhada tangente à vida da
memorialista. As “paradas” que acabamos de exemplificar não têm relação com os silêncios
aos quais Anna Joaquina se entregou em períodos tais que, para ela, a melhor expressão foi o
não se expressar. Falamos, nesse caso, de uma ordem de marcadores temporais, comuns à
autora, que indiretamente quebram sua série narrativa. Em outras palavras, o manuscrito
apresenta uma sequência cotidiana de fatos escritos e particularmente interpelados por
marcações de outra ordem temporal que são, tanto quanto as demais – senão mais – relevantes
naquilo que propunha a autora. São as marcas do calendário litúrgico.617
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Embora com uma perspectiva diferente da que trabalhamos neste estudo, o historiador Euzébio Carvalho já
havia observado no Memorial a incidência da forte vinculação da escrita de Anna Joaquina com o calendário
litúrgico, tais como a nomeação do dia que “abre” a semana – o domingo – e dos dias santos. Cf.
CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura de
Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 – 1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado
em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia,
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É declaradamente observável a presença de apontamentos relacionados às datas
comemorativas, dias santos e celebrações dominicais inerentes à religiosidade católica e que,
sendo extraordinários na concepção de vida da autora, atravessam o fluxo normal dos
registros ordinários como uma prática dentro da própria prática de escrever. Fiéis ou não,
praticantes ou não, as pessoas dependem do calendário cristão. As festas litúrgicas são
passagens obrigatórias que, em maior ou menor medida, desenrolam o ano do “Natal ao dia de
Todos os Santos, do nascimento de Cristo ao dia de Finados”. 618 Dessa maneira, com o
testemunho registrável, Anna Joaquina pontuou, sob sua perspectiva, os principais
acontecimentos da cidade, mas também do tempo que por ela passava. Durante sua escrita, o
domingo – dia do Senhor619 – seguramente era o mais importante a ela entre os dias da
semana, já que continuadamente sua pena o antecipava no registro, sinalizando-o. Mas assim
como o dia da fé que “abre” a semana, os dias “santos” são de modo equivalente divulgados,
como veremos nos fragmentos subsequentes.
Dia 5 foi Domingo. Antoninha de S.ra Paulina passou dia aqui.
Dia 12 foi Domingo. Ritta passou a tarde aqui; e Nhola e Lili estavam em caza de
Ant.o M.el.
Dia 19 foi Domingo Mariq.a passou dia aqui. detarde Lili foi com ella p.a caza.
Dia 25 foi Sabbado de Passos. vimos a prosição [sic] e acompanhamos com a m. er
de D.r Azeredo.
Dia 31 foi 6ª feira das Dorês. á procição [sic] passou aqui.620
[...]
[Dia] 24 Dia de S. João Baptista Nhola e Esmira forão em caza da Maria Cord. o
detarde.621
[...]
Dia 3 Sesta [sic] feira das Dores; a S.ra Paulina falecêu detarde houve a prosição
m.to concorrida de meninas e moças, a Imagem foi carregada por Senhoras.
Dia 5 Domingo de Ramos Missias veio passar dia em caza de Mariq.a e ella veio
aqui p.a cá. com ella.
Dia 8 Quarta feira de Trevas nos não fomos [etc].
Dia 9 5ª f.a Santa Eu Maria e Benedicta fomos a festa da Boa Morte esteve m.to
bonito. denoite fomos vizitar as Igrejas.
Dia 10 Sesta f.a da Paixão fomos a festa; as 3 horas da tarde depois da Via Sacra as
meninas cantarão o Perdão, o qual teve m.to comovente.
<http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010.
618
MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da
vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 215.
619
Para a religião católica, da qual Anna Joaquina era praticante, o domingo é considerado o “dia do senhor” e,
portanto, o “senhor dos dias”, pois nele se deu a ressurreição de Cristo. Em Carta Apostólica (1998) dirigida ao
episcopado, clero e fiéis, o papa João Paulo II trata da santificação do domingo e, citando S. Jerónimo, diz: “O
domingo é o dia da ressurreição, é o dia dos cristãos, é o nosso dia. De facto, ele é para os cristãos o principal
dia de festa estabelecido não só para dividir a sucessão do tempo, mas para revelar o seu sentido profundo”. Cf.
JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Dies Domini. Roma, 1998. Não paginado. Disponível em:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_diesdomini_po.html>. Acesso em: 17 mai. 2012.
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MARQUES, 1882.03.05, 12, 19, 25 e 31, grifo nosso.
621
MARQUES, 1889.06.24, grifo nosso.
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Dia 11 Sabbado de Alleluia fomos a festa q.do viemos Toto Ludovica estava aqui. a
noite fomos ao Theatro o qual representava o Cavalheiro de Alcacequibir [sic],
esteve bem aplaudido, voltamos as 2 horas da manhã. logo depois começa os toques
p.a a prosição da Ressurreição q.’ foi dia 12, as 10 oras [sic] do dia esteve aqui
Quimbita e Marianninha Bra.m Fleury.
Dia 19 Domingo Nha Maria passou o dia aqui.
Dia 26 Domingo Eu lili Mar.a e Iaya fomos no rio lavar. Detarde Eu fui no Sermão
do Rosário; Frei Jacintho q.’ pregou, depois Quininha veio aqui denoite.622
[...]
Dia 6 dia de Reis teve a missa no Carmo as 8 horas com canticos e pratica lad. a e
bençan [sic] do Santissimo, com Tantum ergo. depois o P. e veio almoçar com nôsco
[sic]. Detarde Cazou-se o Lulu Macedo com Clothildes de Bastos.
Dia 20 Foi dia de S. Sebastião Nhola mandou dizer Missa no Rosario de promessa.
Teve tambem no Carmo do P.e Caetano e foi m.to concorrida. nessa tarde Braz
Abrantes a m.er e a f.a chegarão da Corte.623
[...]
Dia 16 Foi dia de N. S. do Carmo, As 6 h.as a missa m.to concorrida, m.tas
comunhões [etc]. Detarde finalizou a festa, dep.s veio aqui o S.r José Olimpio Filho
q. estava fora chegou, veio vêr Nhola (mestra).
Dia 26 Domingo As 7 horas sahiu uma concorridíssima proscição [sic] de N. S. S. ta
Anna, e S. Joaquim. Foi m.to bonita, p.r q.’ o povo estava atemorizado da revolução
q.’ estava a dias encommodando os goyanos. 624
[...]
Dia 9 Domingo Teve missa no Azilo de S. Vicente de Paula p.r q.’ não teve no dia
proprio que foi 19 de Julho, não se fez esse dia p. r q.’ agente [sic] estava ocupado
com a revollução, o povo estava inquieto [...].
Dia 15 de Ag.to dia de N. S. da Gloria Deocleciana menina de Quimbita Cazou-se
com o Julio de Alencastro.625
[...]
Mez de Junho de 1930 Domingo.
Fomos a missa no Carmo do P.e Abel, Lili Bened.a e Nhola forão no Rosario.
Dia 8 Domingo Espirito S.to Eu fui na missa da festa esteve m.to concorrida alg.mas
meninas q.’ forão trajadas de vermelho e outras tanto de branco, o q.’ enfeitou a
prossição [sic] da volta do Imperador p.a caza. Acabada a missa lêu a sorte sahiu
imperador p.a o anno de 1931 O S.r Joaq.m da Cunha Bastos, q.’ já tinha sido antes
do Pedro Pin.o de Lemos. Foi um acompanhamentão! Chegando em caza offerecêu
um lauta meza [sic] de finos doce.
Dia 15 Domingo eu e Nhola fomos a missa na Bôa m.te depois fomos na caza de
Xiq.o God.o.
Dia 19 Dia de Corpo de Deus Teve a prossição [sic] as 7 horas da manhan [sic] m. to
concorrida e bonita q.do passou eu acompanhei q.do recolheu eu ouvi a missa de P.e
Ignacio Ant.o dep.s fui com Emerenciana em caza de João Coutinho.
Dia 22 Domingo Eu fui a missa na B.a M.te Detarde Nhola e Lili foram na reza do
Rosario.
Dia 24 dia de S. João. Bened.a foi no morro com Alexand.a e M.a do Esp.to Santo
Dia 27 foi dia de S. S. Coração de Jezus [sic], Nhola e Lili e Benedicta forão na
adoração das 11 h.as as 12 e eu fui das 1 as 2, q.do vim fui vizitar Cicica q.’ chegou
de Bomfim [sic], foi fazer operação no queixo.
Dia 29 Domingo e dia de S. Pedro eu não fui a missa mais fui na reza detarde.626

As inserções destacadas revelam as marcações temporais que Anna Joaquina desejava
participar em seu Memorial. Em sua ordenação escritural elas são perenes e atestam sua
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MARQUES, 1903.04.03, 05, 08, 09, 10, 11, 19 e 26, grifo nosso.
MARQUES, 1911.01.06 e 20, grifo nosso.
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MARQUES, 1925.07.16 e 26, grifo nosso.
625
MARQUES, 1925.08.09 e 15, grifo nosso.
626
MARQUES, 1930.06.01, 08, 15, 19, 22, 24, 27 e 29, grifo nosso.
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devoção e disciplina diante do cristianismo católico, mas também diante de sua escrita. A
memorialista era devota fiel do Senhor dos Passos e praticante do rosário627 e a marcação
dominical, bem como os dias e festas santas retratam esse contexto particular de fé; é aos
domingos que o verdadeiro cristão declara sua fidelidade e busca sua salvação, participando
das missas e das festividades contemplativas. Trata-se de seções litúrgicas no interior de
seções cronológicas e que, num paralelismo temporal de diferentes tempos, significam as
passagens vividas e escritas.
Desde os primeiros anos de registro conhecemos essa proximidade de Anna Joaquina
e de sua família com as questões religiosas correntes em sua cidade: as missas, o beijo no
Senhor dos Passos, o levantamento do mastro do Divino, os tríduos, os cânticos das meninas
ensaiados em sua casa para a Semana Santa, as festas, as novenas, a prática do rosário, as
confissões, os sermões, as procissões etc. No entanto, nos anos iniciais de sua produção tais
notas encontram-se diluídas por outro grupo de eventos dos quais a autora também
participava, até pela idade em que se encontrava no período (25-40 anos): idas ao teatro,
bailes, passeios a cavalo, saraus, casamentos, batizados e encontros domiciliares promovidos
por seus conhecidos próximos. Exceto pelas idas e vindas de uma casa a outra, com o passar
das décadas a solução textual vai ficando cada vez menos heterogênea e os eventos
vinculados à Igreja Católica vão intensificando-se como parte das atividades principais
anotadas pela memorialista no decorrer dos dias. Acontece que, na escrita, quanto mais velha
Anna Joaquina ficava, mais ativa e ligada aos eventos da esfera religiosa da Cidade de Goiás
se encontrava. Desse modo, os marcadores litúrgicos não só pontuam um tempo sagrado
inserido em um tempo profano – ambos vivenciados ativamente pela memorialista – como
também indicam as mudanças no que diz respeito às preferências da autora, compromissos,
preocupações e, sobretudo, ao fortalecimento das práticas de fé na sua vida com o passar dos
anos. Contudo, posto que o manuscrito produzido por Anna Joaquina seja testemunho da
sociabilidade na qual ela coexistia, as práticas religiosas católicas, bem como os eventos
descritos, não devem se configurar importantes exclusivamente ao cotidiano da memorialista,
mas como fundamentais e estruturantes da vida também das pessoas que moravam em Goiás
nesse momento. Se no Memorial, entre todos os acontecimentos, Anna Joaquina selecionava e
627
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escrevia aqueles não só vinculados a sua rotina e a de seus familiares, mas também outros
consideravelmente importantes e que, assim, estava noticiando os movimentos basilares e
mais expressivos de sua época segundo sua ótica, talvez aquilo que cabe e não cabe em sua
escrita não tenha a ver infalivelmente com o contexto pleno e repleto, mas com a imagem
ideal desse mesmo contexto, na medida em que o mesmo pode não condicionar o que tem ela
para escrever, mas o que quer dele descrever. Uma postura que advém da relação de sua
escrita com a vida, cujo desdobramento é a maneira como a autora, a partir dessa imagem, se
constrói concomitantemente à sua prática escriturística. Seria a propalação beneplácita de sua
escrita? Ou uma escrita contemporizada ao formato ideal de vida? A natureza de seus escritos,
aquilo que ela relata e, portanto, arquiva seria, então, o que é reputado a ela sem que com isso
deixe de ser apreciado e considerável para a sociedade na qual existia e da qual compartilhava
e partilhava suas escolhas. Um presente explorado e transformado em algo duradouro pelo
valor positivo a ele outorgado; cabedal de momentos rituais sobre o tempo vivido e
ritualizados também na escrita.628 Quando nomeia determinadas decorrências, Anna Joaquina
seleciona e pode revelar-nos, em caráter ubíquo, os vetores sociais e culturais de sua
sociabilidade. Suas preferências estão condicionadas a este modelo ideal de vida, já que as
transforma em substratos da memória vilaboense.
Num universo de possibilidades, pressupõe-se que uma seleção seja precedida por
alguma propensão. São vários os tipos de suportes de escrita utilizados por Anna Joaquina,
bem como os modelos de escrita a que teve acesso. Se considerarmos o tipo de registro
contido no Memorial como de tal maneira pensado por sua autora, poderíamos admitir que se
foi pensado, foi idealizado e que, assim, se almejava aproximar-se da melhor forma de
compô-lo. É uma hipótese que não apenas nos mantém refletindo sobre o que ela escrevia,
mas, sobejamente, como escrevia e como organizava sua escrita. Se retrocedermos um pouco
em nossas reflexões, nos lembraremos dos materiais com que provavelmente a memorialista
teve contato. Nas imagens a seguir, perceberemos que a ordenação escritural estabelecida no
seu manuscrito, muitas vezes, ecoam os modelos de escrita e organização da escita inscritos
nos mapas escolares, livros de matrícula e também administrativos naquilo que têm a oferecer
em composição estética e estrutural dos dados apresentados pela folha, ou seja, no formato
utilizado para melhor assentar as informações que trazem.
Abaixo, temos a confecção manuscrita de colunas e margens verticais como parte
das estruturas internas do Memorial e que condicionam não só a sua organização textual, sua
628
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escrita, mas também a sua leitura na mesma proporção. A partir de 22 de setembro de 1887,
Anna Joaquina passou a dividir sua página em três colunas: na primeira ela colocou a palavra
“dia”, na segunda a data do mês e à terceira destinou o relato. Esta última, porém, foi limitada
por outra linha vertical: a margem (à direita). A passagem a seguir diz respeito à primeira
lauda em que autora se dedicou a esta lógica organizacional.
Imagem 57 – As colunas e margem à direita.

Memorial, página de 22.09 a 25.10.1887.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Sabemos que a margem à direita ali está para limitar o espaço da prática, melhorando
esteticamente a apresentação dos registros como um todo. No entanto, Anna Joaquina as
desrespeitou brevemente em alguns pontos, o que aconteceu com certa regularidade ainda que
percebamos uma vontade oposta, um desejo de inserir e manter seus escritos completamente
no interior dessas fronteiras dispostas e impostas a lápis. Após a dita margem temos um
acréscimo na vertical de Totó, irmão da autora, que diz: “A Snr.a não sabe q.’ não se pode
escrever se um cadernos sem riscar? [?]”. Entendemos mais essa interferência do irmão de
Anna Joaquina – a ela destinada – como uma observação indireta que diretamente recomenda
ou a não ultrapassar o limite autoimposto pela margem à escrita, ou a evitar rasuras como
ocorreu com o registro do dia 26 de setembro, em que a escrevente riscou a palavra “caza”,
alterando um pouco o sentido de sua frase. Outra questão que podemos pensar a partir dessa
notificação seria sobre o uso dos escritos presentes no Memorial, uma vez que a consulta de
terceiros é notória mediante o monitoramento declarado e escrito por Totó. Nesse sentido,
como um manuscrito familiar e, no limite, público, riscar ou desrespeitar suas margens não
seria aconselhado, sequer admitido, como bem advertiu à Anna Joaquina seu irmão. E por quê
a advertência? Porque a inquietação a respeito de como a irmã praticava sua escrita? Não seria
um sinal de uma ideia pensada e partilhada com o irmão sobre os desígnios imaginados para a
produção memorialística? A qual, por sua vez, por arquivar os acontecimentos, deveria se
tornar (algum dia) de acesso estendido a outros? Ou seria apenas uma provocação entre
irmãos?
Nos livros da esfera administrativa e escolar as correções são de fato esporádicas e as
margens dificilmente ultrapassadas pelo descontrole ou indisciplina da prática escriturística.
As mestras Lili e Nhola estavam familiarizadas com esse formato e, como amanuense de
diversos documentos, Totó também. Observemos estes supostos modelos para melhor
entender tal aproximação.
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Imagem 58 – Livro de matrícula da Escola pública do sexo feminino da Freguesia de
Nossa Senhora do Carmo da antiga capital.629

Matrículas do ano de 1888.
Fonte: imagem particular/Acervo Frei Simão Dorvi.

Assim como as demais folhas desse livro, a página apresenta algumas colunas que
relacionam, da esquerda para a direita, os números, os nomes, a filiação, as idades, a data de
matrícula e o grau de instrução de cada um dos alunos matriculados. Informações essas
limitadas por uma margem à direita. Os livros de frequência escolar, bem como os mapas
escolares apresentados aos inspetores e delegados literários exibem essa mesma configuração.
Uma lógica organizacional compatível à aplicada no Memorial e cujo efeito é o de melhor
apresentar as informações. Através desse trabalho se é capaz, com a leitura, de apreender
rapidamente o que se fala, pois em face dessa estratégia se reúne em cima de um mesmo
ponto central mais de um informe que lhe seja complementar. No caso do livro de matrículas,
a informação pontual é a relação de alunas, mas, facilitado pelo formato em colunas,
prontamente capta-se os dados adicionais a elas ligados. Com o manuscrito de Anna Joaquina
o foco está no acontecimento e as linhas verticais conectam-no claramente ao dia do
calendário ao qual pertence, além de simplificar e agilizar a sua deposição nos papéis.
A margem à direita confere certo rigor e seriedade à escrita praticada e, por
consequência, ao trabalho oferecido. Trata-se de um formato muito empregado nos livros
629
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da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.
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oficiais da administração pública. Na imagem subsequente dispomos de duas páginas da Ata
da Câmara Municipal cuja descrição foi efetuada pelo então Secretário da Câmara Municipal,
o Totó.
Imagem 59 – Páginas da Ata da Câmara Municipal de Goiás de 1884.630

Fonte: imagem particular/Acervo Frei Simão Dorvi.

Tal como outras folhas desse documento, testemunhamos o limite vertical imposto à
direita e à esquerda, e mais ainda o preceito de que ali estão para não serem ultrapassados,
garantindo sua forma organizada e, por assim o ser, bem melhor constituída. Se precisamente
nesse quesito a memorialista houver sido notificada pelo irmão, quem sabe a exemplo dele,
decorrido pouco mais de um ano, o controle de sua parte foi bem maior, isto é, as incidências
em ultrapar a margem tornaram-se casuais, pois Anna Joaquina parece ter se adaptado à
fragilidade dos limites que se atribuiu e que evidenciamos na imagem nº 60.
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Imagem 60 – À direita da margem um espaço mais limpo.

Memorial, página de 29.04 a 07.06.1889.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Observa-se aqui um controle maior de sua escrita e a ausência de uma das colunas
contidas em suas primeiras aplicações no Memorial, aquela onde a autora representava a
palavra “dia” repetidamente. Dessa forma aplicada, encontramos uma página mais “limpa” e
um espaço um pouco maior para acrescer o conteúdo do relato. A coluna em que a autora

204

repetia a palavra “dia” definitivamente deixou de existir, talvez pelo seu caráter pouco
utilitário. Essa forma de organizar seus escritos – com linhas verticais – influiu não apenas
esteticamente em seus apontamentos, mas reduziu significativamente o conteúdo acertado e a
registrar para aquela data. Para tanto, examinaremos na prática a afirmativa.
Os anos analisados a seguir abrangem um mesmo tipo de suporte, o que quer dizer que
deixam acessível igual quantidade de espaço por página à prática da escrita. O que fizemos foi
examinar os três anos que antecederam a primeira aparição do espaço limitado pelas colunas e
margem (1884, 1885 e1886) e os três anos que se seguiram à sua aplicação (1887, 1888 e
1889), salientando que se trata de um período padrão de registro, isto é, sem pausas da prática
de escrita. Em sua totalidade, consideramos a quantidade de datas que foram assentadas em
cada página de um referido ano e, claro, o número de páginas correspondentes a esse ano.
Daí, retiramos uma média, isto é, um número médio e aproximado da quantidade de “tempo”
reservado a uma página para aquele ano.631 Por exemplo, em 1884 a média de datas abordadas
por página foi de 11,96, ou seja, em média Anna Joaquina ajustou quase 12 dias em uma
única página. Em 1885, a média foi de 17,68. Em 1886, tivemos uma média de 14,63 datas
passíveis de registro por página. Em 1887, até a página em que constam as colunas e a
margem, a média foi de 22,71; já com a utilização das linhas fronteiriças o número subiu para
30,05 datas por página para o mesmo ano. No ano de 1888 a quantidade de prováveis
apontamentos por página foi de 29,66 e em 1889 de 28,66. Sabemos do caráter arriscado da
estimativa, beirando, inclusive, a imprudência, dado que escrever é uma prática cultural e
subjetiva, insubsumível à quantificação metódica e mecânica; mas pesando o número de
páginas dispostas para cada ano em um antes e um após a incidência das colunas e margem,
não deixa de ser uma indicação da brevidade assumida nas anotações por parte da autora após
a inserção das linhas verticais.632 Tamanha verificação pode nos dizer que a partir deste
modelo de organização a autora passou a escrever menos em cada dia, fazendo um registro
ainda mais sucinto. Quem sabe por força de adequação, uma força imperativa de ajuste às
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Cumpre lembrar e ressaltar que inventariamos cada página do Memorial com a data do primeiro e do último
registro efetuados, o que nos dá uma noção do tempo cronológico a ela destinado. Isso não quer dizer que em
uma página cujos registros vão de 10 de janeiro de 1900 a 05 de fevereiro de 1900, por exemplo, houve 25
apontamentos de fato, mas que se abordou esse período do tempo naquela página específica.
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O ano de 1884 foi acomodado em 25 páginas. Em 1885, a autora utilizou 19 páginas para registrar a
passagem do tempo. Em 1886, o ano ficou distribuído em 22 páginas. Em 1887, foram 7 páginas para o
registro de 9 meses e, após o emprego das linhas verticais, foram 3 meses em duas páginas somente, sendo que
para o ano de 1888 utilizou-se 5 linhas da mesma. Em 1888 e 1889 foram 12 páginas para cada ano. Os anos
que se seguiram – 1890, 1891, 1892, 1893 e 1894 – não consideramos por tratar-se de um período em que
Anna Joaquina reduziu demasiadamente o exercício da escrita devido ao estado de saúde seguido do
falecimento de sua mãe e, logo depois, de sua irmã Esmira, assim como pelas nítidas perdas de material do
manuscrito.
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normas recém estipuladas que introduziram praticamente um registro por linha, automático e
sem afeto. Com a margem a se aproximar, antes logo encerrar o que se tem para contar? Fato
é que a aplicação das fronteiras textuais colocou, em uma única página, aproximadamente um
mês todo de registro. Mais uma mostra de que a escrita praticada não é somente legitimada
pelo suporte que a carrega, mas ainda pelas opções que faz ao escrever quer nos refiramos ao
assunto, quer à forma.
Não obstante, notamos que paulatinamente a escrita de Anna Joaquina subjugar-se-á à
qualidade e categoria dos acontecimentos em detrimento das normas utilizadas para a escrita e
do uso do espaço sobre o qual estas acabam influindo. Às notas, com o tempo, restituiu-se o
domínio espacial de suas folhas, na qual a escrita retoma sua posição de origem, a de noticiar.
Imagem 61 – Registros longos para as datas de 01 e 02 de dezembro: notícias sobre a
Proclamação da República.

Memorial, página de 01.12.1889 a 14.12.1889.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Por ocasião da recente Proclamação da República, a autora do Memorial descreveu
longamente que no dia 01 de dezembro de 1889 chegou pelo correio “a certeza de que a
República estava declarada no Brazil” e que houve no “largo da Matriz em caza do Luiz
Guedes” discursos dos quais “orarão o D.r Joaq.m Natal e outros, sendo depois transformada a
reunião em passiata q.’ percorreu as ruas d’esta Cid.e (esteve pouco concorrida)”. No dia
seguinte nos conta que “Houve Camara tomou posse de Prizidente ou governador da Prov.a os
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Snr.’ D.rs Joaquim X.er dos Gui.mes Natal633 em 1º lugar em 2º lugar o Joze Joaq.m de Souza
em 3º lugar o S.r Major Eugenio Augusto de Mello. Q.’ exercia aqui com.e do Batalhão 20”.
Nota-se que a qualidade da notícia ofertada entre os papéis tomou várias linhas do manuscrito
e que a informação apresentada pela autora era tão recente que insegura ficou quanto à devida
nomenclatura – Presidente ou Governador? – para aqueles que governariam Goiás por um
período a partir dessa data.

2.3.1 Passar a limpo: uma edição particular

Adiantamos no capítulo anterior que, em alguns momentos, Anna Joaquina repassou
ao caderno posterior algumas partes já escritas e finalizadas em seu Memorial, cobrindo os
trechos reescritos períodos variados.634 Seu manuscrito é composto por uma quantidade
expressiva de suportes e em nove deles encontramos essa ocorrência, ainda que consideremos
na ocasião a revisão de registros de tamanhos referentes a apenas um ou três dias. No interior
desse processo, a memorialista conduziu supressões de datas, acréscimos, enxugamentos de
frases, reordenações quanto ao dia do ocorrido e a releitura de seus próprios relatos. É difícil
detectar a razão pelo qual assim procedeu; fazê-lo resultaria em insinuações um tanto
desguarnecidas. O que tentaremos fazer é refletir sobre esse processo a partir do resultado
obtido com esse tipo de ação, mas, principalmente, em seu interior, sobre as possibilidades
envoltas no artifício de repassar o tempo já escrito.
Em alguns pontos fica claro que, ao se findar o ano velho, restou ao suporte certo
espaço, do qual ela se aproveitou escrevendo nele uma pequena porção de dias de um novo
ano. Em circunstâncias tais, presumimos que, com o fim material do caderno que guarda
poucas datas do ano recém-iniciado (entre as edições, essa proporção é maior), reiniciá-lo no
suporte subsequente dispõe melhor os escritos ao omitir a ruptura consequente; e que condiz,
ao mesmo tempo, como já salientamos anteriormente, com as execuções já pronunciadas no
Memorial frente ao novo ano ou mês de registro, à ideia de recomeço, que já trazem em seu
“título” – a chamada do ano ou do mês – esta indicação. Acionar de novo o começo é uma
maneira de intervir, por parte da autora, na organização de seu texto, remodelando suas
633

Joaquim Xavier Guimarães Natal (1860-1933), juntamente com José Joaquim de Souza e Eugênio Augusto de
Melo, com o advento do regime republicano, fez parte da Junta Governativa de 1º de dezembro de 1889 a
março de 1890 (ver nota 75), até a chegada do Governador Provisório. Em 1905, ele foi nomeado ministro do
Supremo Tribunal Federal. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ministros. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=166>. Acesso em: 23 mai. 2012.
634
Com o apoio do Apêndice A, onde apresentamos a relação de suportes utilizados por Anna Joaquina,
consoante ao período que cada um deles comporta, consegue-se catalogar as reincidências, ou seja, a
coexistência de datas em dois suportes diferentes e sequenciais.
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estruturas. Com essa ação, ela deixa as pistas, mesmo nebulosas, sobre suas pretensões com o
manuscrito, de modo que ao submetê-las a um esquema de reordenação, quem sabe
previamente pensada, expressa um desejo de certa performatividade, cuja presença
desconstrói a aura espontânea que ronda os textos fabricados no espaço doméstico. 635 O que
aqui temos em jogo não é somente a produção do Memorial e como foi efetuada, mas a do
próprio texto em todas as suas formas, sobretudo naquilo que tem ele a expressar das
possíveis relações de sua autora com o escrito.
Sua primeira incidência é a mais longa entre elas, abrangendo a reescrita de pouco
mais de seis meses, do dia 01 de janeiro a 05 de julho de 1911. Nela, foram retirados quase
vinte dias, acrescidos dois e alterada a data de ocorrência em cinco ocasiões. Suprimiram-se
eventos como: “teve sinemamatografo m.s aqui não foi ninguém”, “P.e Caetano esteve aqui
me ensinando tocar”, “teve missa no Rosario de 7º Dia de D. Marico[ta]”, “teve ensaio de
Carnaval”, algumas visitas, ida a missa, entre outras.636 Entre os acréscimos estão a visita
dada a Quimbita por Nhola e Lili e a notícia de que “teve reunião no Azilo S. r Bispo disse
missa lá. Nhola e Lili forão; inaugurou a sociedade de ir todas as 5ª f.a um grupo de moças
trabalharem p.a os pobres”, apontamento que veio a substituir outra informação contida na
mesma data em versão primeira.637 Foram omitidas, assim como adicionadas, notícias
ordinárias, do cotidiano comum. Nas duas ações temos, portanto, o relato de casos de mesma
ordem, o que nos impossibilitou de encontrar um sentido que não fosse frágil para explicar
essas opções.
Não houve também uma quantidade significativa de informações novas. Sobre o que
foi para a segunda versão, de modo geral, não se imprimiram transformações radicais como
aconteceu com a notícia acerca da proibição do bispo direcionada a padre Caetano, velada
com a sua edição. O que ocorreu, no mais das vezes, foi a notícia melhor colocada, mais bem
escrita, com letra mais cuidadosa e a informação, em sua grande maioria, mais objetiva,
resumida em vários pontos; nos demais, agregou-se um ou dois detalhes complementares.
Outro fator interessante foi o deslocamento temporal de alguns eventos, antes narrados em
determinado dia e transpostos para o dia seguinte ou anterior no ato da revisão. Estas trocas
635
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aconteceram quando houve, ao menos, uns vinte e cinco dias de afastamento entre o
acontecido e sua recolocação nos papéis. Sendo assim, entendemos porque o semestre que a
autora transcreveu pela segunda vez é justamente aquele em que mais se estampou tais
modificações. Ao olhar retrospectivamente para algumas histórias, talvez a memorialista
tenha se lembrado de outros pontos de referência, imbricados na ordem dos acontecimentos
físicos e sociais, que a tenham levado a reconsiderar algumas datas, corrigindo-as, portanto,
quanto ao seu tempo de sucessão.638
Apesar de revisionista, não entendemos essas partes reescritas do Memorial como um
momento de averiguação minuciosa e meticulosa; do contrário, em sua edição, Anna Joaquina
teria ajustado todos os apontamentos fora de lugar, ou seja, descontínuos, que não seguem a
ordenação crescente e metódica dos dias do mês, como o são, por exemplo, as datas
resgatadas ou reincidentes em virtude de um fato sabido posteriormente ao seu tempo de
registro primeiro, e não só parte deles. Se assim houvesse procedido, ela teria remanejado
todos os dias ao seu lugar (posição cronológica crescente) no andamento escrito do tempo.
Uma vez que a autora passou a limpo parte de seu texto, considerando o que poderia
ser evitado, lapidando o formato do relato, recuando em relação a algumas datas e incluindo –
situação mais incomum – novas informações ao dia, ela editou o que ela mesma havia escrito
de maneira voluntária e particular. Se a origem desta ação foi estética ou simplesmente
pragmática, de qualquer maneira não se esquiva da ideia de um tempo dedicado a esse
trabalho, cujos fins não foram colocados de modo claro a partir de sua edição.

2.4 Os tempos da escrita

Para fazermos história temos que lidar com as dimensões temporais de nosso objeto.
Em nossa experiência fenomenológica, elegemos o tempo como vetor em vários aspectos da
análise do Memorial, como forma de imprimir aos escritos nele inseridos a singularidade que
lhe é característica e que norteia a globalidade de sua lógica. Anna Joaquina escreve sobre o
tempo que passa, descreve o uso do tempo, inscreve-se em tempos simbólicos, determinados e
fragmentados, registra em momento oportuno e de tal maneira conectada ao tempo que se
mede, que acumulou através de suas palavras o testemunho de seu próprio tempo. Em
numerosas variações, ela embebedou-se do tempo no plano escriturístico.

638

MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 30.
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2.4.1 O tempo sobre o qual escreve

Apresentamos até aqui o cuidado de Anna Joaquina com a sequência cronológica de
seus escritos e os marcadores por ela utilizados com o escopo de destacar a notícia registrada
e, posteriormente, de interligar ao tempo narrado os registros da página. A marcação com
chamada completa conferiu a determinados fatos a significação merecida. Com o transcorrer
dos anos, sua organização escritural passou por transformações consecutivas que adaptaram
cronologicamente o texto ao posicioná-lo de modo cada vez mais visível e claro em relação ao
tempo de sua ocorrência. São as chamadas completas inseridas na primeira linha disponível
ao registro e, logo depois, os cabeçalhos no alto da folha. Embora em algumas ocasiões a
autora tenha apresentado registros descontinuados, isso se deu, segundo a nossa análise, à
escrita de um conjunto de dias em uma mesma ocasião, o que quer dizer que Anna Joaquina
não escrevia diariamente, mas, em geral, uma porção de eventos de uma única vez, em uma
única “sentada”. Com a imagem abaixo, de outro modo discutiremos essa questão.
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Imagem 62 – Espaço em branco provavelmente intencional.

Memorial, página de [?] a 23.06.1894.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Neste trecho, visualizamos um espaço de cinco linhas em branco entre um mês na
iminência de terminar e outro – junho – começado como normalmente se apresentam as notas
do manuscrito. Não é comum haver linhas em branco que não sejam justificadas pela lógica

211

organizacional e escritural a que respeita a construção do Memorial, o que nos leva a supor
terem sido essas linhas propositalmente deixadas em branco em prol de um futuro registro do
conjunto de dias faltantes e correspondentes a algum dos meses que antecedem junho,
podendo ser eles os fins de março, abril ou maio, já que a página antecedente contém os
dezesseis primeiros apontamentos do mês de março. Assim nos pronunciamos, pois o que nos
restou observar desse mês que precede o 1º de junho de 1894, além dos conteúdos
prejudicados pela página rasgada, é o algarismo 01 como componente de um numeral ilegível,
porém presumível se considerarmos os rastros de tinta do número que o antecipa e lhe
complementa. A página anterior não serve de base da análise, pois comporta descrições que
vão de 03 de fevereiro a 16 de março de 1894.639 Dessa maneira, podemos presumir as
associações possíveis com o numeral um e que seriam os números 11, 21 e 31. Todavia, se
analisarmos atentamente a imagem observaremos a sobra de uma perna que muito se
aproxima da perna final do numeral dois da autora, resultando, pois, no algarismo 21 e
explicando, assim, o espaço – habitualmente aproveitado e valorizado pela autora –
abandonado à mercê do provável retorno das ocorrências já passadas e finais daquele mês.
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O livro ao qual pertence esta folha encontra-se não só bastante danificado, mas também está com suas páginas
soltas. Nesse sentido, as descrições que competem aos meses entre março e junho podem ter se perdido ou
mesmo não terem sido registradas por Anna Joaquina. Cremos na primeira hipótese.
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Imagem 63 – Um provável registro de um grupo de dias em um único momento.

Memorial, página 03.11 a 24.12.1883.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC .

Já nesta passagem, primeiramente, verificamos o registro de algumas datas
pertencentes aos meses de novembro e dezembro, todos na mesma página; e, em
contrapartida, outras tantas que a autora deixou de anotar se contarmos com o mês cheio, isto
é, com os dias de primeiro a trinta e com a regularidade costumeiramente praticada de sua
escrita. A essa constatação cabe acrescentar que Anna Joaquina não escrevia acerca de todos
os dias do mês. Houve, sim, algumas falhas, algumas datas sem registro dentro do mês, sem,
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entretanto, acarretar numa alteração do estatuto inicial proposto pela memorialista em seu
manuscrito. Sem poder contar com os anos subtraídos do Memorial por algum motivo,
percebemos com o que existe dele que não há rupturas bruscas de seu exercício escriturístico
que não admitam algum sentido.
O novembro de 1883 – mês abordado na página acima – é um período entendido como
delicado na vida da autora, pois faleceu em 14 de novembro o Cônego Pio, seu pai. Os
aspectos dos silêncios opcionais, intrínsecos à produção do Memorial, já foram demarcados
em discussão precedente, mas outro ponto também chama a atenção: o alento destinado ao
suposto projeto de registrar o tempo presente, visto que detectamos a ausência da prática de
escrita na imagem nº 63, porém não de forma radicalizada. O ânimo para escrever, que
resistiu a esse momento de compreendida tristeza, aponta mais uma vez quais eram os
acontecimentos que Anna Joaquina julgava imprescindível manter ajustados em seu
manuscrito, dado que passados alguns dias foram eles os escolhidos para perpetuar no mês de
novembro de 1883. Além disso, não saberíamos identificar quantos foram os dias em que a
autora provavelmente escreveu em uma única ocasião, mas supomos existir inscrito, nessa
folha, esse grupo, pois mediante a categoria dos eventos narrados – nascimentos, casamentos
e falecimentos – e de acordo com a coerência de suas notas examinadas durante todo o
Memorial, constam aqui apenas as ocorrências com menor probabilidade de erro, talvez de
maior poder de lembrança e, não menos, fatos que ela, como já discutimos, considerava
prioridade guardar por meio da linguagem escrita em seu arquivo pessoal. Queremos dizer
que, a um só tempo, ela reuniu e incorporou em sua página os dias elegidos, aqueles que,
entre tantas ocorrências ordinárias, não deveriam ficar de fora mesmo com a interrupção
momentânea de sua escrita. Ter ficado algum tempo sem escrever não tirou dela a
responsabilidade e o compromisso com a sua prática, por um lado; por outro, isso corrobora
com a ideia de que ao tempo da escrita não pertencem todas as suas experiências vividas,
somente algumas delas.
Anna Joaquina escrevia no presente de sua contemporaneidade histórica, e suas
seleções surgiram a partir dos filtros culturais disponíveis, nos quais se inseriam as relações
materiais e padrões sociais de inserção. O que ela considerava e concebia como algo a ser
digno de registro tornava-se seu objeto de escrita e o mesmo estava relacionado às
necessidades e interesses experimentados por ela. Enfatiza-se o que está imerso na linguagem
e na cultura, e isso imprime ao relato certa especificidade, não sem conflitos e contradições,
porque “à realidade não está colada uma ideia de transparência”; é o exercício de
determinadas práticas sociais e o conceito que a sociedade elabora sobre essas práticas que
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produz os testemunhos do tempo passado.640 Com a preocupação em colecionar o espaço e o
tempo pretérito da antiga capital, podemos, sim, considerar uma vontade em ser fiel ao
passado no qual Anna Joaquina esteve envolvida (direta ou indiretamente), pois, como
adverte Roger Chartier, no prefácio dedicado à obra “Álbum de Leitura”, a autenticidade da
narrativa de existência “consiste no pacto do autor consigo mesmo, que supõe o engajamento
íntimo e pessoal de enunciar a verdade dos fatos e dos sentimentos”.641 À prática de
arquivamento aqui estudada está imbricada essa tentativa, uma vez que a autora a exprime de
maneira carregada a partir de uma sistematização cronológica aguçada, trabalhada e
desenvolvida de modo a deitar seus registros numa lógica temporal precisa.
Durante a escrita do Memorial, dividiu-se de modo subjetivo o espaço do texto
temporalmente em duas perspectivas: macro e micro. O discurso que fala, submetido à
cronologia, fala por partes. O que antes já se encontrava desmembrado pela diacronia do
tempo mensal/anual, numa perspectiva macro, encontra-se inscrito em um sistema
semelhante, mas micro, que tem nos períodos do dia a trajetória a ser firmada e balizada pela
trilogia “manhã”, “tarde” e “noite”, quando não acrescidos de horas ou apenas da palavra
“depois” que indica, eficazmente, um período ulterior. Essa condição da linguagem escrita de
Anna Joaquina, esse recurso utilizado ao registrar, respeitando aquilo que, de certa forma,
coordena o dia – a luz do sol, o toque do sino e, posteriormente, o relógio – faz de seu
discurso um discurso controlado, aparentemente confiável frente às situações sofridas e
narradas, que acomoda o passado e assinala os acontecimentos quase que metodicamente na
linha espaço-tempo.

[Dia] 3 Sá Engracia veio aqui denoite, nessa noite Mariq.a Marcolina veio aqui
chorando p.r q.’ tinha brigado com João Maria e queria separar-se d’elle. logo
depois Iayá com o Perillo veio agradecer os parabens.
[Dia] 4 Demanhã veio o Luiz Pinto saber se a m.er do João Maria estava aqui, (da
parte d’elle) logo mais esteve aqui o Cap.m Felissicimo q.’ veio pedir p.a q.’ a
Mariq.a Marcolina voltasse p.a caza d’seu marido p.a q.’ não dese [sic] esse
escandalo. q.do sahiu o Felissimo [sic] veio outro recado do João Maria p. a q.’ ella
fosse q.to antes se não q.’ elle não receberia ella mais. depois do almoso [sic] foi
com ella Nhola Lili e Toto e Luiz Pinto levalla [sic] p. a caza.642
[...]
Dia 29 Eu fiz annos, nos [sic] todos fomos na missa. Depois Frei André veio aqui;
ao ½ dia P.e Caetano, as 4 horas esteve aqui Frei Constancio e Frei Henrique nessa
tarde houve sessão do C. de Jezus [sic]. O S.r Alcebiades falou sobre a má fama q.’
d’elle corre. (sobre Annica) A noite Adelaide esteve aqui Felicitas e Mariq.a Firica
Nesse dia morreu D. Irênê [sic] Serradourada.
640
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Dia 30 Teve eleição p.a Senador Juca X.er e Juca Bulhões.
Dia 31 Domingo Chuveu [sic] toda a noite, m. s as 8 horas teve a missa do custume
[sic], e pratica do S.r P.e Caetano. Depois Pedro Pin.o e a m.er almoçarão [sic] aqui:
ao ½ dia o S.r Bispo D. Prudencio veio assistir a doutrina no Carmo Detarde teve
prossição [sic] de S. Sebastião m.s não passou aqui Denoite teve toque de rabeca em
caza de D.r Dorico Gonz.a. P.e Caetano tocou rabeca.643
[...]
Dia 19 dia de S. José teve missa cantada dep.s o Mons. Confucio deu licença p.a o
povo assistisse os Siminarista fazer ginásticas e o dia todo o povo tivesse entrada no
Simin.o. Eu e Nhola fomos a missa lá. Ao ½ dia Lili Ben.e forão. Essa hora Nhola
foi vizitar Lulu f.o de Joaq.m Camargo. Dep.s Nhá X.er veio aqui. As 6 h.as da t.e Nos
todos aqui com Mariq.ta Nery fomos assitir o João Candido pregar. dep.s entramos
p.a ver os Siminarista brincarem. As 9 h.as tudo acabou e siminario feixou [sic].
Dia 20 Maria Peclat esteve aqui detarde.
Dia 21 Eu e Guaraciaba e Evaristo fomos a missa de Senhor dos Passos.
Dia 23 Domingo Nos todos fomos na missa do Rosario. Ao ½ dia P.e Confucio fez
baptizado da f.a de J.m Crav.o aqui no Carmo, veio aqui.644

Nessa urdidura de temporalidades, o cotidiano que emerge do Memorial não apenas
recria os dias de acordo com suas respectivas datas, mas o faz também, em seu interior,
honrando similarmente os períodos do dia em que os fatos ocorriam, como uma série de
ressonância crescente que legitima o relato nos papéis e preenche o cotidiano. Dessa maneira,
na trama organizacional, os eventos foram relatados na ordem de sua ocorrência, conferindo
ritmo ao tempo narrado. Os trechos apresentados demonstram essa cadência e a maneira pela
qual ela se afina após a virada do século, com o uso progressivo dos relógios. O tempo deve
ser registrado e, aqui, não estamos tratando do tempo vivido, aquele dos acontecimentos, mas
de outro, que dá duração a esses mesmos acontecimentos. Na escrita da memorialista, um
ampara o outro – o tempo do acontecimento e o tempo a que ele pertence – como se,
separados, perdessem o sentido de sua existência no manuscrito. Assim, no que toca ao tempo
medido, sua relação com a escrita no Memorial é vital, pois a partir dos períodos do dia e do
relógio ela se organiza e organiza seus escritos e por isso foi colocado em suas duas
dimensões: macro e micro.
A imagem abaixo é bastante representativa nesse sentido, pois em um dos múltiplos
instantes em que a autora se põe a corrigir o que havia escrito inicialmente, esta torna visível
uma dupla inquietação: o respeito com os períodos do dia em que o fato se sucedeu e, com
isso, simultaneamente, certo compromisso com a transparência do que conta ao se preocupar
demasiadamente com esta sequência temporal dos eventos narrados. No registro do dia 25 de
março de 1910, vemos que Anna Joaquina tentou apagar a palavra “denoite” a fim de contar
um fato anterior a esse período do dia, que aconteceu às “3 horas da tarde”. O que se tinha
643
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MARQUES, 1909.01.29-31, grifo nosso.
MARQUES, 1924.03.19-23, grifo nosso.
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para registrar como último acontecimento para aquela data deveria, por uma força de
ordenação, acompanhar o seu tempo de sucessão. A autora não se permitiu alterar a ordem das
coisas, nem mesmo nos papéis; ela não conseguiu registrar a terça parte do dia, ou seja, a
procissão, antes da Via Sacra, que ocorreu à tarde.
Imagem 64 – Tentou apagar e postergou o “denoite”.

Memorial, dia 25.03 a 04.04.1910.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

O passado escrito por Anna Joaquina foi vivenciado em partes: do dia, do mês e do
ano sem com isso nos esquecermos da harmonia presente no Memorial entre o tempo medido
e o tempo sacro, já que, muitas vezes, eles partilham o espaço da escrita e são metodicamente
acatados. De modo fragmentado, cuidadoso e vigilante, o tempo foi colocado nos papéis, em
vários níveis. O uso do tempo é coordenante porque ordena o dia e, se assim o faz, deve ser
igualmente respeitado em seu registro. Isso se deve ao fato de que, como arquivo, estaria o
manuscrito projetado para o futuro, ou melhor, para ser reaberto algum dia? É consabido que
os documentos institucionais, públicos e oficiais compartilham dessa preocupação: a
amarração da mensagem ao tempo, pois dele dependem, inclusive, para lhes conferir sanção e
legabilidade. Como esses, o manuscrito de Anna Joaquina guarda as informações de um
período, de uma época, de pessoas e situações, cuja máxima é não se confundir, é ser objetivo,
pois aquele tempo é único e, portanto, naquele tempo o evento só acontece uma única vez.
Uma especificidade garantida somente pelo encontro do fato com seu tempo e que só dessa
forma consegue legitimar a prática de arquivamento, isto é, a seleção e eternização de
determinados fatos e feitos colecionados à luz da pena. Anna Joaquina devia pensar assim.
Seu Memorial não fica aquém desses modelos. A imagem a seguir reitera essa discussão, pois
onde está escrito “Antes”, registrado estava algum tempo de “horas” (palavra apagada com o
passar do dedo). Se confusa estava ou se as “horas” foi um registro precipitado a ponto de ter
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sido praticamente apagado para dar lugar ao “antes”, de qualquer maneira, aqui também se
entende como essa inquietação lhe acompanhava, tornando fundamental a ela a correta
manifestação do tempo.
Imagem 65 – Correção efetuada quanto ao período do dia.

Memorial, página de 28.10 a 02.11.1924.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Citemos novamente Roger Chartier: “a cada vez, a constatação é idêntica: a
significação, ou melhor, as significações, histórica e socialmente diferenciadas de um texto,
qualquer que seja, não podem ser separadas das modalidades materiais que o dão a ler a seus
leitores”.645 A citação nos é apropriada na medida em que é na lide com a materialidade do
texto versus a textualidade do suporte que atingimos os escritos de Anna Joaquina como um
“pretérito interpretado”.646 É nesse labirinto que encontramos as ações que afetam diretamente
o leitor (nós, especificamente), implicando no sentido da produção, seja do Memorial, seja de
nosso texto. Afinal, os equívocos e desvios de sua escrita foram deixados para trás.
É importante sublinhar essa cautela, esse anseio que não deixa de ser um modo de
instaurar organização, a partir do emprego devido do tempo, e ainda confiabilidade às
situações narradas.
645

CHARTIER, Roger. ______. Formas e sentido. Cultura escrita: entre distinção e apropriação. Campinas, SP:
Mercado de Letras; Associação de Leitura do Brasil (ALB), 2003, p. 46.
646
MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 41.

218

2.4.2 O tempo em que sua escrita se coloca no papel

Falemos agora de outro tempo e, para tanto, deixaremos em suspensão o tempo sobre
o qual escreve Anna Joaquina, e como o escreve, para pensarmos a respeito do tempo em que
seus escritos se colocam no papel. Defendemos há pouco a ideia de que a memorialista não
escrevia obrigatoriamente todos os dias, nem sobre todos os dias, mas, ao contrário, que ela
registrava os acontecimentos de alguns dias que, passados e somados, formaram um grupo
propenso ao “arquivo”. Podemos afirmá-lo a partir de notas em datas descontinuadas que
indicam prováveis retomadas ao texto atendendo a uma ação da memória, ou mesmo a um
conhecimento tido posteriormente sobre um evento ocorrido, assim como às muitas correções
que a autora praticou quanto às datas a que competem certos relatos. Também estamos
ancorados pelos registros que assumem dois tempos em um único apontamento como o que
diz: “Dia 7 e dia 8 choveu m.to todo o dia” ou, ainda, “O Bispo fez annos houve uma grande
Serenata e no outro dia Theatro dos mininos [sic]”.647
Todavia, diante de um número considerável de acréscimos e correções desempenhadas
com a sua pena, se põe à vista outro aspecto de seu exercício escritural: a dupla de
temporalidades que permeiam a colocação de seus escritos nos papéis. Distintos
temporalmente entre si, falamos aqui do momento primeiro em que o relato foi feito e do
instante seguinte em que o mesmo relato foi revisitado.

647

MARQUES, 1884.12.07; MARQUES, 1894.01.27.
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Imagem 66 – Correção do dia da semana a que pertence o relato de 07 de maio.

Memorial, página de 16.04 a 11.05.1891.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Na imagem nº 66 observa-se uma ordem diferente de rasura que altera o dia da semana
a que pertence o acontecimento ao sobrescrever, no dia 07 de maio, sobre a palavra
“Domingo” o “5ª feira”. Ainda que um pouco diferente das retificações feitas junto às datas
dos registros, já que aqui a confusão se revela quanto ao dia da semana, a provável causa, no
entanto, nos parece ser a mesma: um distanciamento temporal entre o evento desejoso de
registro e o ato de registrá-lo efetivamente. E mais, um segundo olhar sobre o mesmo
apontamento a ponto de corrigi-lo. Afinal, enquanto “repositório de lembrança”,648 o
manuscrito em questão não pode falhar naquilo que lhe é central: conservar o escoamento do
tempo, manifestando sua existência durante e após sua descrição. Da prática de arquivamento
não se separa o tempo de ocorrência do fato, pois é na articulação entre os dois – o fato e o
seu tempo – que se edifica a memória resgatada e pensada para o Memorial. Neste, “o
presente é o que menos aparece, transformando imediatamente em passado e objeto de
referência”.649
648

Anne Martin-Fugier identifica como repositórios de lembranças os variados tipos de inscrições, ou seja,
documentos cuja função maior é registrar o tempo que passa, tais como os álbuns de fotografias, versos,
desenhos e diários íntimos. Cf. MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT,
Michelle (Org.). História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das
Letras, 1991, p. 195.
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Ibid., loc. cit.
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Apoiados em passagens como as duas subsequentes é que atentamos para o caráter
temporal duplo de alguns dos apontamentos dispostos no Memorial.
Imagem 67 – Acréscimo efetuado entrelinhas e correspondente ao dia 20 de outubro.

Memorial, página de 16 a 24.10.1902.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesta imagem, visualizamos um acréscimo realizado entrelinhas e que corresponde ao
dia 20 de outubro. Trata-se de dois registros pertinentes ao mesmo dia, mas que foram
concretizados em momentos distintos. Num primeiro instante registrou-se: “Dia 20 Esteve
concertando a fornalha aqui. Jantamos e almoçamos na caza de Mariq. a” e, algum tempo
depois, complementou-se o relato com a informação de que “a m.er do Governador teve
criança (Juca X.er”. A escrita econômica não é mais novidade, mas a reincidência dela sobre
um mesmo dia informa tanto sobre o tempo em que se escreve, como sobre a escolha e
necessidade de inscrever certos marcos que, assim instaurados, reforçam sua qualidade como
conteúdo registrável e, não só, fixam ao mesmo tempo o desenrolar cotidiano da sociabilidade
goiana. Sobre este segundo aspecto tratamos páginas atrás. Quanto ao tempo em que o relato
se coloca na página, supomos que pela categoria do conteúdo descrito e pelo lugar que foi
inserido, tratam-se de duas partes de um mesmo relato executadas separadamente. Sabemos
que “as grandes datas de uma vida” têm lugar estimado entre os papéis de Anna Joaquina e
neste fragmento a percepção só foi resultado de uma análise sob outro ângulo: o ajustamento
ao espaço de modo a situar o evento de maneira exata temporalmente, bem como suas
variantes temporais administradas pela prática de escrevê-los.
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A imagem seguinte evidencia melhor essa duplicidade temporal característica de
alguns apontamentos da memorialista, pois nela encontramos o vestígio apropriado ao juízo
que fazemos sobre o momento de escrever.
Imagem 68 – Continuação do relato com outra cor de tinta.

Memorial, página de 21.04 a 02.05.1909.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Ao usar duas cores de tinta – violeta e preta – imaginamos dois tempos de escrita que,
embora desunidos pelo tempo da inscrição, unidos o foram pela prática escriturística. Para o
dia 27 de abril de 1909 presumimos duas possibilidades: um registro, efetuado primeiro, com
a tinta preta, e outro, adicionado depois, com a tinta violeta, provavelmente num mesmo
momento de redação dos dias 28 e 29 de maio. Quanto à nota em violeta localizada ao lado
esquerdo da chamada do dia “1º de Maio de 1909”, referente à morte da “m.er de Tonico P.o”,
cremos ter sido realizada entre os dias 4 e 6 de maio de 1909, contidos na página seguinte e
com igual cor de tinta, já que os demais apontamentos estão em tinta preta até meados do mês
de outubro desse ano. Constatamos, então, que os dados cronológicos amarrados
sistematicamente aos eventos descritos por Anna Joaquina não outorgam à prática narrativa a
mesma linearidade temporal engessada. Aos eventos registrados se sobrepõem outros, com
outro tempo de ação, com outra informação, algumas vezes, mas que dizem respeito ao
mesmo dia, enriquecendo o conteúdo para aquela data.
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Ao analisarmos o Memorial é raro encontrarmos registros que sugerem uma escrita no
dia ao qual o fato se relaciona, ou seja, aquele registrado no mesmo dia de seu acontecimento.
O registro do dia 23 de maio de 1881 pode ser um deles, em que o tempo sobre o qual se
escreve coincide com o tempo no qual se inscreve – o do (mesmo) dia: “Dia 23 veio denoite
veio D. Deolinda com as f.as do Alexandrino, depois veio a maÿ do S.r J.e Olimpio. depois
veio a D. Anna Joaq.a Prozodia. depois veio á D. Vicencia com as netas e á Nhorita com as f.as
Hoje comprarão-me um bilhete de loteria (da Côrte.) (hoje q.’ mandou)-se”.650 Nesse relato, é
apenas o uso da palavra “hoje” que fundamenta nossa premissa. Porém, em outro,
conseguimos pensar em mais de um elemento para balizar a escrita quase que imediata do
episódio, quando a escrevente registra que “Hoje 4 de Julho Ben.e me entregou 71$650 p.a
dispezas do mez”.651 Para além da menção do “hoje”, esta nota encontra-se isolada daquelas
que terminaram com o mês de junho de 1922 e que estão presentes na página antecedente, no
caderno escolar XIV. É o único registro do mês de julho neste suporte e o último nele contido.
O caderno seguinte, desta maneira, teve o (re)início desse mês a partir do dia primeiro, no
qual, em sua segunda versão, o dia quatro não traz a mesma informação, mas a de que “Ao ½
dia veio aqui a Mariq.a de Andrade participar o cazam.to [d’]ella e da filha (Davina)”.652
Assim, podemos pensar que a nota amputada do texto seguinte, presente no suporte XV, foi
considerada supérflua, desnecessária em face da “depuração” dos acontecimentos passados. E
se dessa forma aconteceu, sua primeira aparição não foi planejada, ou melhor, pensada tal
como o ocorrido, por meio de sua exclusão, no segundo contato com essa data; mas efetuada
no calor do dia que passa, construída espontaneamente naquele momento. Sua posição na
folha sem que nada lhe emparelhe e lhe auxilie corrobora essa hipótese ao mesmo tempo em
que anula outra, a de que, talvez, Anna Joaquina continuaria com os registros do mês de julho
nessa página, mesmo que ali o mês não terminasse, tendo o dia quatro como o primeiro
apontamento. É difícil imaginar o início do mês de julho, a esta altura da produção escritural
da memorialista, sem as devidas marcações textuais e organizacionais regulamentadas por sua
prática de algumas décadas já decorridas.
Em outro registro ainda mais interessante conseguimos observar a presença de um
imediatismo indiscutível e pouco habitual de seu exercício escriturístico. A imagem a seguir
contém esta nota.
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MARQUES, 1881.05.23.
MARQUES, 1922.07.04.
652
MARQUES, 1922.07.04.
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Imagem 69 – As expressões simbólicas do registro.

Memorial, página de 27 a 31.12.1882.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesta passagem, temos a continuação de um registro iniciado na página anterior com
data de 26 de dezembro. Trata-se do breve relato de um baile sobre o qual Anna Joaquina
assim se manifestou: “Nós todos fomos ao baile dado em manifestação da chegada do Juca B.
Esteve m.to bom!!! [símbolos] Bôa noite”.653 No dia anterior, ela registrou ter ido com Lili e a
“m.er do Cav.e em caza de Tia Senhora ver a caza do Baile”. 654 O evento em questão foi um
baile oferecido pelos liberais a José Leopoldo de Bulhões Jardim, a quem Anna Joaquina se
referia como “Juca Bulhões”,655 pela sua chegada à antiga capital. O periódico Tribuna Livre
noticiou ter sido um esplêndido baile, “no palacete da Ex.ma S.ra D. Anna Olympia Marques
Pitaluga, valiosa protectora do festejado”. E continuou:

Já previamente se sabia que esta festa teria de tornar-se notável pela concorrencia de
convivas, pelo brilhantismo dos toilettes, e pela luxuosa profusão e excéllencia dos
serviços do refeitorio.
Pois a realidade excedeo à espectativa.
A concorrencia foi tal, que muitas senhoras e a maioria dos cavalleiros deixarão de
tomar parte nas danças, por que o espaço dos salões destinados á dança era
insuficiente para comportar todos os pares; isto á despeito de ser o palacete
escolhido um dos mais vastos e de melhores accommodações, que possue a capital.
O arranjo e decoração dos salões, – a profusa illuminação, em que porfiavão o
naphta, o Kerosene e as bugias, a multiplicidade de enormes espelhos reflectindo e
multiplicando os effeitos dos toilettes e das flores, – não podião ser excedidos.
A’ hora convencionada, uma commissão [...] dirigio-se a residência do festejado e
voltou com elle, sendo recebidos no predio do baile com musica e uma briosa
descarga de fogos de arteficio.
Seguio-se um soberbo dueto de barytonos, tirado dos Puritanos de Bellini , e
magistralmente contado pelo maestro Tocantins e pelo Sr. Pacifico Aranha, que
forão vivamente aplaudidos; e logo a primeira quadrilha [...] Apoz algumas
653

MARQUES, 1882.12.26.
MARQUES, 1882.12.25.
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Em 04 de abril de 1883 Anna Joaquina escreveu: “O D.r Juca Bulhões veio aqui dispidir”. No dia seguinte
registra terem partido para a Corte, às 7h da manhã, “os S. nrs Juca Ignacio e Urbano Govêia”. Cf. MARQUES,
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Janeiro o deputado á assembléa geral pelo 2º districto desta provincia, dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim e o
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14, 07 abr. 1883. Noticiario, Partidas, p. 05. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível
em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167487&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15
fev. 2013.
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quadrilhas e valsas, – dirigirão-se os convivas ao salão do refeitorio, onde estava
servida uma sumptuosa meza de ceia, repleta de finos manjares e vinhos.
[...]
A ceia prolongou-se até meia noite. Finda ella, o Sr. Tocantins cantou um lindo
romance italiano de Paolo Tosti, e recomeçarão as danças, que, com intervalos em
que servirão-se doces, licores, chá, café; & – forão até perto de 3 horas da
madrugada.656

Nesse momento, Anna Joaquina contava com 27 anos e, apesar da brevidade da
notícia, outros traços demonstram que certamente gostou do baile em que esteve. Primeiro,
porque o registrou o quanto antes, especificamente, instantes antes de dormir, como indica a
despedida deixada ao fim da nota – “Bôa noite” – usualmente utilizada por quem se retira
para se deitar e adormecer. Esse talvez seja o indício mais forte de que a memorialista tenha
bem aproveitado o baile a que foi. Embora haja outros sinais tão fortes quanto esse, pela
urgência de sua colocação, percebemos que, em caráter simbólico, extrapola da página
momentos de certa intimidade sentida, mas não pronunciada. Segundo, pela maneira com que
dispôs seu texto. Após a afirmação de ter sido “m.to bom”, foram colocados três pontos de
exclamação, artifício, aliás, que induz à leitura um estado emocional diferenciado. A
entonação aqui se faz enfática e intensa com seu uso (multiplicado por três), resultado de uma
vontade em exprimir algo. A pontuação manuscrita traz à interpretação seu sentido mais
aproximado do real possível, ajudando a restaurar as tensões e emoções de quem escreveu,
pois elas incorporam aos acontecimentos uma vivacidade muito expressiva que se liga à
subjetividade de suas experiências.657 Somada aos elementos não-verbais deste registro,
aqueles difíceis de serem transcritos – o que parecem ser uma letra maiúscula e uma espécie
de coração – com os que foram ditos francamente, somos autorizados a imaginar que Anna
Joaquina ficara enamorada durante o baile.
Outro fator que despertou nossa atenção com a notícia do dia 26 de dezembro de 1882
é acerca do momento em que a escrita se assentou no papel, mais especificamente o período
do dia em que a autora a praticou. Seria possível definir esse instante? A data do baile é o
656

TRIBUNA LIVRE, A. Orgão do Partido Liberal em Goyaz. Goiás, n. 304, 30 dez. 1882. Secção politica, p.
01-02, grifo do autor. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em:
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propôs Chartier ao interrogar a função expressiva dos elementos não-verbais que intervêm não apenas na
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único apontamento em que Anna Joaquina elimina todas as demais possibilidades,
direcionando-nos diretamente para o término do seu dia, para o instante em que não há mais
nada por fazer senão dormir. No Memorial, à escrita que se pratica não se prende um período
definido para a sua realização; através dela não encontramos um rigor quanto ao horário em
que a autora escreve. Mas, se pudéssemos estabelecer uma rotina, diríamos que a prática se
dava, em geral, no fim da tarde, por acharmos que em alguns registros o período considerado
“denoite” pela escrevente foi depositado no papel em momento posterior às primeiras notas
concernentes à mesma data do qual fazem parte. Ora pela posição do acréscimo, ora pelo tipo
de letra, quando associadas ao período que narra – noite –, sinaliza que em algumas ocasiões
essa terça parte do dia foi descrita no contato seguinte com o material.
“A Illuminação elétrica durou (em caza) das 6 horas da noite [a] 6 da manhan p. la 1ª
vez”, disse ela em 15 de fevereiro de 1920.658 A energia elétrica foi oficialmente inaugurada
dois meses depois, com a presença do bispo, o oficiante, o presidente do Estado João Alvez,
os padres e seminaristas e muitas outras famílias, com “Muzicas e fogos”, conta Anna
Joaquina.659 Poucos dias depois, a iluminação já fazia falta: “A Luz Eletrica falhou não
apareceu senão a meia noite”, escreveu ela.660 Dessa maneira, para escrever, Anna Joaquina
precisava da luz do dia, das velas ou de um lampião durante a maior parte de sua produção,
sendo os dois últimos recursos para o caso de preferir escrever à noite. Em 1911 relatou ter
queimado seu rosto com “o lampião de carboreto de P.e Caetano” que estava em sua casa.661
A encomenda e compra de velas só aparecem no Memorial a partir do ano de 1920 e custamlhe 8$000 réis, sem especificações quanto à quantidade e tempo de duração dessa compra.662
Se retrocedermos um pouco, lembraremos que Anna Joaquina reaproveitou diversos materiais
para compor seu manuscrito e que economizar em diversos campos fazia parte da
historicidade de sua época. Nesse sentido, seria-lhe mais proveitoso aproveitar a luz natural
para a prática de sua escrita, além de menos dispendioso e em sintonia com o ritmo que marca
o uso do tempo nesta sociedade.
Compreendemos a prática da escrita, em sua experiência concreta e imediata, como
um movimento contínuo do corpo, sem interrupções bruscas até que se atinja o fim proposto
para aquele momento, quer uma ou duas linhas preenchidas, quer vários registros de dias de
uma única vez. É indiscutível que não há como se esquivar de tais interrupções, elas
658

MARQUES, 1920.02.15.
MARQUES, 1920.04.17.
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MARQUES, 1920.04.20.
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MARQUES, 1911.05.31.
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MARQUES, 1924.11.05.
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acontecem por motivo ou outro. E, às vezes, quando ocorrem, retiram do texto a harmonia
material que até então o acompanhava uma vez que, durante o movimento da escrita, uma
letra se cola a outra, e ambas fluem e colocam-se com uma legibilidade simétrica para aqueles
que habitualmente a exercitam. Interrompê-la, pois, pode fazer com que, quando retorne, se
assente em discordância à cena já fixada, como cremos ter ocorrido na passagem abaixo.
Imagem 70 – Registro do período da noite destoante da chamada do dia que lhe
compete.

Memorial, página de 03 a 11.05.1902.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

São trechos como este que nos levam a pensar sobre o momento do dia em que a
escrita de Anna Joaquina se coloca no papel. Aplicar a chamada do dia como o fez – “Dia 8
Dia da Assenção do Senhor” – não a obriga a depositar, sequencialmente, algum
acontecimento. A incidência é bem menor, mas houveram registros efetuados dessa maneira,
em que a referência ao calendário litúrgico é a única para aquela data. Acreditamos que aqui,
inicialmente, assim ocorreu. Para a palavra “Dia”, riscada por sua pena, consideramos duas
hipóteses: Anna Joaquina, no contato seguinte com o manuscrito, pode ter começado o relato
do dia nove e desistido conforme decidiu por escrever o que acontecera na noite do dia oito;
ou ainda, o “Dia” já estava lá, escrito, na ocasião desse relato suplementar, sendo preciso
ignorá-lo para dar continuidade ao apontamento. Como encontramos no Memorial algumas
linhas que contam apenas com a palavra “Dia” (acompanhada ou não de um numeral), ou
seja, sem nenhum registro pontual, consoante à nossa percepção de que, em algumas
oportunidades, a memorialista se adiantou, deixando-o escrito num tempo anterior ao tempo
do evento que ali se assentaria, insistimos que as duas alternativas são possíveis e podem com
igual força terem ocorrido. Quanto ao registro do que aconteceu à noite em um tempo que não
aquele de sua chamada, não é uma observação com resultado incontestável, mas
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consideramos que o tamanho significativamente diferenciado da letra que fixou esse período
na página seja o indício mais gritante dessa possibilidade. A chamada do dia e seu
acontecimento não parecem ter sido efetuados em tempos iguais, mas num par deles mediante
dois contatos efetuados separadamente. Vemos que a letra que começa timidamente logo
recupera seu tamanho e formato padrão, igualando-se em proporção ao apontamento do dia
nove, na linha abaixo.
Outro modo de refletirmos sobre o tempo de colocação da escrita nos papéis é
observar as trocas de tinta que a autora faz. Já utilizamos esse método antes e, aqui, em mais
uma oportunidade, é através desta dinâmica material que apontaremos que as notas relativas à
terça parte do dia corrido podem, mais uma vez, ter ficado para depois. Na imagem a seguir
Anna Joaquina utilizou outra cor de tinta, diferente da que vinha usando, justamente para
descrever o que aconteceu na noite do dia 12 de julho, isto é, para contar que foi com Lili “em
caza de Mariq.a Brandão d[ar] os pezames da morte de D. Maricota”.
Imagem 71 – Registro do período da noite com outra cor de tinta.

Memorial, página de 01 a 11.07.1903.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Se pensarmos que a troca de tinta realizada nesse trecho do Memorial, de fato,
delimita a troca temporal e, portanto, divide precisamente o espaço no tempo entre os contatos
que a memorialista faz com seu manuscrito, conseguimos também medir o tamanho da porção
de dias que ela registrou de uma única vez, reiterando mais uma vez essa ideia. Na imagem,
verificamos o término do relato do dia doze e a nota do dia treze efetuadas com mesma cor de
tinta, além da chamada do “Dia 14”, deixada previamente assentada, isto é, à espera de seu
preenchimento, da maneira como mencionamos há pouco. Desse modo, a troca de tinta
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demonstraria as interrupções que a autora realizou em sua prática nesse apontamento,
jogando, portanto, a escrita do “denoite” para outro dia.
Outro sinal do possível registro tardio do período da noite aparece quando observamos
a forma como o mesmo foi escrito na folha, seja com adequações espaciais por meio de um
relato ou acréscimo efetuado entrelinhas,663 por exemplo, seja por ter sido feito em lugar a que
não pertencia inicialmente, num espaço que, antes, seria destinado à outra data, como nos
casos em que a memorialista depositou o dia do mês ao qual o apontamento se refereria, mas
recuou, ora o riscando, ora lhe passando o dedo por cima da tinta ainda fresca, adicionandolhe, em seu lugar, o período desejado, que então fechou o dia. No entanto, para essas duas
incidências, a interpretação é ambígua. Primeiramente, não podemos menosprezar as ações da
memória que tanto se lembra quanto se esquece, normalmente subjugada ao momento
presente daquele que registra.664 Nesse sentido, Anna Joaquina pode ter optado, no momento
da inscrição, por relatar certo episódio inédito ao seu Memorial, como pode também ter se
lembrado dele após o anúncio já efetuado da data em que se colocaria o dia seguinte.
Contudo, os dois caminhos não invalidam a hipótese de que, sabido ou lembrado, a terça parte
do dia pode ter sido registrada no contato seguinte com o manuscrito, desconsiderando,
portanto, a chamada da data já depositada. Vejamos como se deu esta incidência no papel.
Imagem 72 – “Apaga” o dia quatro para depositar o último relato do dia anterior.

Memorial, página de 25.03 a 06.04.1890.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

663
664

Cf. MARQUES, 1903.07.12.
MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 30-31.
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Nesse tipo de passagem não temos como precisar os pontos de interrupção da escrita,
ou seja, onde começa e termina a prática daquele momento específico. Por outro lado, é
intrigante saber que as desistências quanto ao lugar na folha que ocuparam certas datas
coincidem, em geral, com a mesma linha em que foi iniciado o registro do período da noite. O
dia 04 de abril é um desses casos, visto que foi recapitulado duas linhas abaixo daquela que
seria sua posição inicial, cedendo, portanto, seu lugar à nota que diz: “denoite Eu e Lili fomos
vizitar as Igrejas com Annica filha do Ignacinho de Faria”.
Assim, por meio das passagens como as que apresentamos, sugerimos que Anna
Joaquina depositava seus apontamentos no papel à luz do sol, especificamente, no cair da
tarde.

2.4.3 O tempo que se leva para escrever

As formas pelas quais a escrita se coloca no papel têm suas implicações e provoca
efeitos para quem lê. Se a escrita é rápida, legível, bem posicionada e harmoniosa, são fatores
acerca de sua forma que podem beneficiar ou dificultar sua leitura. De acordo com os manuais
de escrita de cartas do último quarto do século XIX e da primeira metade do século XX para a
escrita de cartas, analisados por Carla Gastaud, o uso do papel pautado é taxativamente
proibido, pois não condiz com a forma elegante. É certo que Anna Joaquina não escrevia uma
carta, mas um Memorial; e que seus cadernos, em sua maioria, eram pautados até pela origem
dos suportes que ela utilizou. Não por isso discutimos sobre essas questões tangentes à
estética da escrita, mas, maiormente, pelas partes de seu manuscrito que optou por regularizar,
manuscrevendo as pautas, graficamente ausentes, a lápis. Segundo o conjunto de saberes em
foco nos manuais para a escrita epistolar, “o papel pautado revela uma competência de escrita
que não prescinde da linha”, ou seja, anuncia a pouca familiaridade do autor com a prática de
escrever.665 Na página a seguir, testemunhamos como Anna Joaquina trabalhou com e sem as
pautas de seu livro.

665

GASTAUD, Carla. Escrever cartas: as materialidades das correspondências. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE
HISTÓRIA – ANPUH, 26., 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: ANPUH-SP, 2011, p. 07-08. Disponível
em:<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300661162_ARQUIVO_materialidadesdascartasANP
UH2011b.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2012.
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Imagem 73 – Ausência e presença de pautas manuscritas.

Memorial, página de 22.12.1885 a 05.01.1886.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Imagem 74 – Pautas manuscritas a lápis.

Memorial, página de 25.04 a 02.05.1902.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Se ponderarmos pela presença versus ausência de pautas, na imagem de nº 73 veremos
que onde não havia pautas a escrita se perdeu quanto a sua orientação na página, ascendendo
conforme se aproximava do limite material à direita, o que definitivamente opera em
discordância com a forma elegante de escrever segundo os manuais para a escrita de cartas.
As pautas a lápis traçadas por Anna Joaquina podem insinuar, além de uma busca estética
melhor de seus escritos, uma futura intenção de apagá-las, exibindo, assim, uma competência
gráfica mais apurada através do e no manuscrito.666 Todavia, suspeitamos, em parte, dessa
imaginável falta de habilidade com a prática de escrita por parte da autora, pois escrever com
a pena como o fazia e com a frequência com que fazia, mesmo que com oscilações e tremores,
requer desenvoltura superior que a necessária no uso do lápis. Por outro lado, sem as pautas
suas notas ficam completamente desordenadas.
Dizem os manuais que o emprego do lápis é “incivil”, pois denuncia uma menor
habilidade gráfica e está associado às primeiras letras. Utilizá-lo caracterizaria a escrita como
incipiente e menos formal.667 Exceto pelo desenho das pautas e margens, Anna Joaquina o

666

Foi somente a lápis que Anna Joaquina Marques manuscreveu as pautas de seus suportes quando necessário
se fez.
667
D’ÁVILA, 1942, 158 apud GASTAUD, op. cit., p. 10.
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utilizou em apenas uma ocasião: para a escrita de quatro breves registros do mês de junho de
1891.
Imagem 75 – Uma porção de dias escritos a lápis.

Memorial, página de 01 a 25.06.1891.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

O emprego do lápis neste ponto pode ser justificado pela falta de tinta ou mesmo de
tempo para escrever. Baseados na passagem acima, não convém associá-lo a uma falta de
destreza no uso da pena da parte da autora. Pelo contrário, aqui, a letra quase infantil provém
da escrita a lápis e não do uso da pena. No que tange à falta de tempo ou ao melhor uso do
tempo, as mensagens trocadas por via dos telégrafos amparam um pouco nessa questão. Todas
transcritas a lápis, denotam a urgência e a pressa em escrever naquele determinado momento,
características importantes à dinâmica e eficiência desse tipo de serviço.668 A prática de
668

MENSAGEM telegrafada ao C.el Braz Abrantes do Senador Paranhos do Rio. Estação Goyaz, 05 jun. 1892.
Telegrama nº 1716. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos.
Arquivo Histórico Estadual de Goiás; MENSAGEM telegrafada ao Governador de Goyaz de Nogueira Accioli,
vice-presidente do Estado do Ceará. Estação Goyaz, 17 jul. 1892. Telegrama nº 119. Relação de
Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de
Goiás; MENSAGEM telegrafada ao Governador do Estado de Goyaz do Palácio. Estação Goyaz, 12 set. 1892.
Telegrama nº 52. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos.
Arquivo Histórico Estadual de Goiás; MENSAGEM telegrafada ao Governador de Goyaz de Miguel Lemus do
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escrita de Anna Joaquina é dinâmica e, por vezes, impaciente, não se apegando
demasiadamente ao senso estético, cujos padrões foram ensinados exaustivamente nas escolas
de primeiras letras e os quais a autora devia saber seguir se assim o quisesse. Basta nos
lembrarmos da escrita primorosa aplicada à carta que seria para padre Caetano. Os alvos de
análise como desvios no desenho, pausas da pena e formato das letras desconsideraram a
hipótese de não pertencerem à escrevente esse grupo de registro efetuado a lápis.
Na prática de arquivamento da memorialista, a forma de expressão escrita está mais
voltada para a função que a fundamenta do que para a beleza de seu arquivo. E, por isso,
encontramos no Memorial uma letra apressada e abreviada em vários pontos. A maioria dos
documentos públicos e oficiais do século XIX não as permite, sobretudo os livros do tipo Ata
e grande parte dos ofícios. Em alguns casos, utilizava-se a abreviação somente com os
pronomes de tratamento, mas jamais de maneira banalizada. Já a autora fez generosos usos
dela. Para apressar a prática de escrita? Para se adequar ao espaço material que se impunha?
Por fadiga do exercício de escrever? Esta última parece-nos um tanto paradoxal em face do
volume de escrita que praticou. Mas, sim, de certa maneira as três opções são válidas.
Sabemos que Anna Joaquina não primou seus escritos pela riqueza de detalhes. Muito pelo
contrário. Nas edições que fez de seu conteúdo narrado, por exemplo, ao sobrepormos um ao
outro, no mais das vezes, a segunda versão sai perdendo... nos detalhes.
Observemos o relato do dia 13 de janeiro de 1916 em sua primeira aparição.
Maria d’O entregou o recibo de 7000$ p. a Lydia Font.a sem ella ter pago os
[7000$]669 Maria veio pedir a Nhola p.a ir falar a Lid.a q.’ estava errado o neg.o m.s
ella não atendeu. a tardinha Nhola foi em caza de S.r Bispo p.a o m.mo fim: pedir a
elle q.’ convencesse a Lydia m.s foi de balde; o q.’ rezultou d’ahi, foi ella ir na
policia e ser processada.670

Em sua segunda versão, assim escreveu a memorialista: “Teve uma questão de recibo
com Maria do O! e Lydia Pelles q.’ chegou ate o conhecimento do S.r Bispo por intermedio de
Rio. Estação Goyaz, 09 set. 1892. Telegrama nº 2873. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da
Repartição Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; MENSAGEM telegrafada aos
Governadores de Estados de C.el Valladão do Palácio. Estação Goyaz, 13 set. 1892. Telegrama nº 117. Relação
de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual
de Goiás; MENSAGEM telegrafada ao Governador de Goyaz do Ministro do Interior do Palácio. Estação
Goyaz, 17 abr. 1892. Telegrama nº 309. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição
Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; MENSAGEM telegrafada ao Governador de
Goyaz do Rio. Estação Goyaz, 16 abr. 1892. Telegrama nº 748. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424,
pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; MENSAGEM telegrafada ao
Snr. Antonio José Caiado, 1º vice-presidente de Goyaz de Manoel Murtinho, presidente do Estado de Cuyabá.
Estação Goyaz, 06 ago. 1892. Telegrama nº 156. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da
Repartição Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de Goiás.
669
Aqui a autora utilizou o símbolo que acusa a repetição da palavra escrita na linha acima.
670
MARQUES, 1916.01.13.
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Nhola, a Lydia foi ate a policia”. É declaradamente um resumo do primeiro, no qual se
subtraiu do acontecimento todas as suas minúcias, a “questão” em si, como denominou o
sucedido a própria escrevente. A omissão dos pormenores não é raridade no manuscrito. Sua
edição apenas nos mostrou como ela pode funcionar e ser eficiente ao esconder os “porquês”.
Sem uma revisão particular de todo o Memorial realizada pela memorialista, somente a
percebemos através de outro tipo de ferramenta linguística empregada pela autora: o uso do
termo “etc”. A autora não o escreve dessa forma, mas utiliza-se de uma espécie de símbolo
que o representa e que deixa implícito seu significado. Ele é entendido e quando aplicado
parece dizer-nos: e outras coisas mais que não se precisa contar ou, ainda, que não se deseja
contar neste momento.
Imagem 76 – A abreviação simbólica de “etc”.

Memorial, página de 18.01 a 15.02.1890.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Neste trecho escreveu:
[Dia] 1º de Fevereiro de 1890 as 5 horas da tarde Cazou-se o S.r João Felemon
Bernard com a D. Ermelinda Fenelom de Loyola, de caza de Torquatinho sahiu p. a a
Igreja da Bôa Morte Eu e Lili fomos vêr de caza de Virgilio. as 11 oras da noite
vierão os convidados trazer os noivos com muzica e [etc] p. a a caza vizinha de nós
[...].671

Anna Joaquina, portanto, não demandava tempo para descrever os detalhes do
acontecimento, registrando aquilo que lhe era central, a notícia sem, necessariamente,
pormenorizá-la. Vejamos outros pontos em que isso também aconteceu.

671

MARQUES, 1890.02.01.
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[Dia] 24 Houve reza de Menino Jezus em caza de Grande nós fomos hove depois
balões ao ar [etc] [etc] [etc].672
Dia 15 eu Nhola e Lili Maria Benedicta fomos com Toto lá no Fonographo, ouvir
modas, eleição [etc].673
[Dia] 22 depois da prosição a festa do Imperador; Cahiu a sorte em Joviano Jardim
detarde teve Chegada de Rainha m.to animada. a noite hove vilães congos contra
dança [etc] [etc].674
Dia 22 D.r Sebastião fez annos houve m.ta modas violões flauta [etc].675
Dia 3 Nhola e Lili forão no Baptizado das f.as de Pedro Pin.o (Angela e Andrelina)
q.do voltarão erão 8horas assitirão modas discursos [etc] [etc]. 676
Dia 15 Domingo Eu Maria e Benedita [fomos] com Toto no Theatro, reprezentou 21
moças vistida com fitas tiracolo escripto os Estados q.’ reprezentavao, Ceará S.
Paulo [etc] [etc] depois segio [sic] o discurso do S. r Gastão de Deus, um inteligente
rapaz; acabado as moças cantarão Hyno.677
Dia 22 Teve o Exame na Escola de Nhola, forão examinadores O Sr. es P.e Caetano
D. Corrêa, Joaq.m Jubé e Durval Misquita. Depois vierão tomarão Cerveja cafe
[etc].678
Dia 27 Lili e Ben.e forão em caza de D.r Netto comprimenta-lo, e Eu e Nhola fomos
na Missa de P.e Caetano no Carmo. Teve a pratica do costume e os cânticos – de um
Deus q.’ [etc] e Lad.a q.’ foi tocado p.r mim.679
Dia 17 Domingo teve a Missa no Carmo do P. e Caetano, m.s não teve pratica, m.s
sim cânticos lad.a [etc] depois elle veio almoçar com nôsco.680
Dia 7 Acabou de aprontar aqui a sala, estuque, e caiação [etc]. 681
Dia 7 Lili e Bened.a forão compr.tar a irmãn Thomazia q.’ fez annos, assistiram lá
recitativo e [etc].682

As supressões efetivadas por sua pena com o emprego de “etc” dizem respeito a
pontos do Memorial nos quais ela decidiu não enumerar ou continuar enumerando o
acontecido, pontos negligenciados por não alterarem, em sua perspectiva, a função maior de
sua escrita e, por conseguinte, para dinamizar o tempo da prática. É contraditório pensar que
ao mesmo tempo em que escrevia com pressa, tenha dedicado longo período a tal exercício,
revisando parte dele. A prática de escrita era apenas uma entre as atividades que autora
realizava. Tratamos das obrigações sociais com a sua comunidade, do trabalho de costura e
engomagem, das práticas de fé, das funções acolhidas com a sua religião, do auxílio às
atividades das irmãs professoras, do asseio da casa que, segundo suas descrições, fazia ela,
enfim, são muitas ocupações que, por vezes, deviam colocar em segundo plano seus escritos
sem com isso depreciar sua importância.
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MARQUES, 1903.07.03.
677
MARQUES, 1903.11.15.
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Não só as pautas, mas em menor grau também as margens, garantem tempo à escrita
por facilitar sua deposição nos papéis, tanto que a memorialista, na ausência daquelas, as
traçava. Abrir mão das pautas sugere falta de tempo para escrever ou mesmo a necessidade de
escrever rapidamente em um momento no qual o exercício e o conteúdo registrável,
simultaneamente, tendem a superar em significância a estética do escrito, já que atravessados
por esta urgência do tempo. Além das variadas passagens que apresentamos nesta pesquisa, as
imagens seguintes demonstram a possibilidade de uma falta de tempo suficiente para escrever,
pois viabilizam à percepção as oscilações de sua letra, realizadas pela escrita, por vezes,
urgente e ligeira, quase descuidada, mesmo em cadernos que originalmente não são carentes
das linhas em que se depositam normalmente suas palavras. Em três momentos distintos,
veremos como sua escrita pode variar e, inclusive, desrespeitar as pautas que deveriam apoiarlhe.
Imagem 77 – Letra ligeira e descuidada, desrespeitando as pautas existentes.

Memorial, página de 02 a 09.09.1899.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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Imagem 78 – Letra menos corrida.

Memorial, página de 07 a 14.04.1901.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Imagem 79 – Letra menos corrida e mais controlada.

Memorial, página de 25.01 a 04.02.1912.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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À escrita desfigurada um tempo que passa rápido, contado em anos, meses, dias e
horas; arquivados pelas forças que emanam do mundo vivido, pelo sentido dado a ele. Suas
variantes resultam do encontro de múltiplos tempos, pois cabe a ela, cujo destino é ser lida, o
tempo sobre o qual fala, o tempo em que se coloca no papel e o tempo que se leva para
praticá-la.

2.5 O lugar da escrita: cá x lá

Discutimos ao longo deste trabalho a respeito das ações e propósitos da autora postos
em curso através de uma prática de escrita regular e cuja finalidade era assentar nos papéis o
cotidiano que a cercava da melhor maneira possível. Seus escritos giram em torno dos
acontecimentos que envolvem sua família e a sociabilidade da Cidade de Goiás da qual fazia
parte. Ela, por sua vez, parece esquivar-se da centralidade subjetiva de seus testemunhos,
ainda que produzidos na primeira pessoa, de modo que suas anotações se baseiam muito mais
nas experiências concretas que a vida lhe promove do que nas reflexões que faz sobre essa
mesma vida. Na sua escrita, tais fronteiras estão aparentemente bem definidas.
Em alguns pontos desta pesquisa, tentamos demonstrar que a vida exterior ao espaço
doméstico de Anna Joaquina atravessava sua porta sem bater e em sua casa misturava-se à sua
vida em família; contudo, sem essa troca material, os relatos não aconteciam e o espaço
privado permanecia preservado de seu manuscrito. Todavia, a prática de sua escrita não saía à
rua. Reconhecemos o lugar em que escrevia como sendo sua residência, já que não coincide
com os espaços que frequentava fora dela, sobre os quais tratou e onde existia forte e pública
socialização. Teria sido, então, num momento de privacidade que Anna Joaquina se entregava
às anotações do cotidiano?
Alguns trechos do Memorial permitiram pensar e delimitar esse espaço da escrita.

Dia 4 foi Domingo A. D. Benedicta Gonzaga veio cá.
Dia 8 Titia veio aqui, e Lulu Pitaluga.
Dia 11 foi Domingo fomos em caza da rua do Correio detarde a Ruiva veio aqui.
fomos a Mez [sic] de Maria.683
[...]
[Dia 13 Silvina passou dia aqui e esteve um pouco, depois Joãoz.o Curado veio
dispidir [sic] p.a ir a Côrte estudar.
[Dia] 14 Toto Fogaça f.o de D. Benigna veio despidir [sic] de Nhola Lili nas escola e
de mim aqui.684
683
684

MARQUES, 1884.05.04, 08 e 11, grifo nosso.
MARQUES, 1890.02.13-14, grifo nosso.
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Entre os fatos e a interpretação há uma nuvem espessa de palavras a dissipar, como
escreveu certa vez Rancière.685 Mas algumas expressões das quais Anna Joaquina aplicou no
papel são padronizadas ao longo de sua produção no tocante ao seu sentido no interior da
afirmação. Entre elas encontramos repetidas vezes a inserção isolada, pois comumente
prescinde de complementos entre os registros, da palavra “aqui” e, em menor itensidade, “cá”
para apontar continuamente o mesmo lugar: sua casa ou ainda a Igreja do Carmo, ambas
localizadas na Rua do Carmo.686

Dia 26 O Vicente veio pintar aqui a salla.687
Dia 14 principiou fazer estuqui [sic] aqui na sala.688
Dia 23 este aqui trabalhando fazendo sualho [sic]. Nessa noite Nhola [f]oi conversar
com Silvina sobre o leilão de N. S. do Carmo. 689
Dia 28 4ª f.ª de cinza o armario d’aqui cahiu e quebrou as louças [...].690
Dia 30 [Todos] aqui confessarão. nesse dia P.e Confucio esteve aqui consertando o
harmônio, q.’ elle m.mo desmãnxou [sic].691
Dia 18 Sabado do Espirito S.to a bandeira veio aqui p.a o Carmo, p.a sahir em
prossição [...].692
Dia 31 As 6 h.as da tarde mudou as arrumação da Festa da Semana Santa aqui p.a
Igreja do Carmo, p.r q.’ a Bôa Morte está a frente rachada, e com o inverno q.’ tem
havido de mais, p.a evitar alg.m disastre [sic], passa a fazer aqui no Carmo (o q.’
achei bom). Nessa noite fez a mudança. 693

Até agora sabemos que Anna Joaquina escrevia “aqui” ou “cá” para mencionar sua
casa ou mesmo a Rua do Carmo, sem especificar o lugar de onde partia sua prática
escriturística. Isso ela não fez. Todavia, é no jogo que fez entre o “lá” e o “cá” que ela
denunciou este espaço físico, pois “lá” é lugar para onde ela foi e de onde veio e que jamais
concilia com o “aqui”, o lugar de onde escreve.
Dia 18 Eu e Lili fomos despedir de Bina p.a irmos p.a Aldeia.
Dia 19 de Agosto de 1887 as 7 horas da manhã eu e Lili fomos com Toto e Ant. o
M.el p.a Aldeia assistir festa do Senhor Divino. Chegamos as 4 horas da tarde.
Dia 20 Cazou-se na Aldeia a Constancia com o Chico Ferreira. denoite dançamos
muito.
685
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p. 41.
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A casa que pertencia à Anna Joaquina divide um dos muros com a Igreja do Carmo. Esta, por sua vez, está
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MARQUES, 1887.12.26, grifo nosso.
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MARQUES, 1898.12.14, grifo nosso.
689
MARQUES, 1898.12.23, grifo nosso.
690
MARQUES, 1900.02.28, grifo nosso.
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Dia 21 Domingo do Espírito Santo fomos a festa.
Dia 20 aqui na cidade houve um grande baile em [ca]za de S.r Franklin q.’ elle João
Gualberto e João [?] derão ao Ex-pre[sidente de] Goyaz: o S.r Luiz Sil[?].
Dia 22 as 11 horas do dia, sahimos [sic] da Aldeia p.a cá, chegamos aqui as 5 horas
da tarde.
Dia 23 Grande Nicota e D. Luiza vierão [sic] aqui.694
[...]
[Dia] 8 Fui a missa de Senhor dos Passos, com Grande. detarde fui na Chacara onde
Mariq.a estava tomando ares.
[Dia] 9 Esteve lá [na Chacara]695 Anninha m.er do Macedo Nhanhan M.el X.er Maria
Cord.o e a m.er de M.el Antonio.
[Dia] 10 Domingo: Nhola e Silvina forão na Chacara.
[Dia] 11 Detarde Lili foi d’aqui p.a lá; e eu vim de lá.
[Dia] 12 Denoite a Mariq.a viúva do Cap.m Marib.o esteve aqui.
[Dia] 13 Maria do O foi na Chacara, e Nhola foi vizitar Benedicto Serr ador.a.
[Dia] 14 Eu fui p.a a Chacara onde Mariq.a está, e Lili veio de lá.696
[...]
Dia 14 Anna filha de Virginia foi p.a Aldêa [sic]. Nesse dia Bina recebeu
telegramma q.’ Juca Berquó tinha falecido no Rio (dia 2 de 7 br. o) nessa noite
choveu m.to. Nhola foi lá consolar.
Dia 15 Domingo depois do almoço Eu e Lili fomos lá; nesse dia Lucrecia veio aqui.
detarde Nos todos fomos do Sermão do Frei Andre. 697
[...]
Dia 6 Sabado o Misseonario [sic] P.e Vicente depois da doutrina esteve aqui. nessa
tarde Ben.e Cunhado de Maria veio nos buscar p.a ir p.a o Sitio d’elle.
Dia 7 Domingo Depois da Missa do Carmo Eu e Maria e Toto fomos com Bent. o p.a
o Sitio d’elle. Estivemos lá 2 dias. (o q.’ muito me arrependi).
Dia 9 de Março Nos viemos do Sitio achamos aqui Sinhãna Adelaide [...].698

Em quatro momentos diferentes identificamos, primeiramente, que “lá” é lugar de
destino e também lugar do qual se regressa e, portanto, é lugar distinto da casa da
memorialista. É a casa de Bina, é a chácara em que está sua irmã, é o Sítio de Bentinho ou a
Aldeia, é outro lugar. Segundo, é ainda lugar para onde Anna Joaquina não levava seu
material de escrita. O primeiro grupo de apontamentos expõe bem esse entendimento visto
deixar transparecer que os relatos sobre sua permanência na Aldeia só couberam ao Memorial
após seu retorno no dia vinte e dois. Se a autora já sabia da festa dada ao ex-presidente no dia
vinte, antes de viajar, ou se soube depois de voltar, a questão maior a observar é que este
evento está inserido em meio aos escritos sobre a sua viagem, cuja chegada aconteceu dois
dias depois dele que, por sinal, foi inscrito “aqui na cidade”. É no arrastar-se de “cá” para “lá”
e de “lá” para “aqui” que percebemos o lugar de fala por excelência, de onde parte sua palavra
escrita. O registro do baile, evento do qual a autora não participou, não assistiu, mas registrou
por força de sua relevância ao manuscrito, apenas nos deu a chave dessa compreensão. O
694
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mesmo aconteceu com o relato do Sítio em que passou dois dias. Antes de realizar na escrita o
seu retorno, ela já havia contado que muito se arrependeu de ter ido. No mesmo registro
temos o encontro e até o confronto de pelo menos uma dupla de tempos: o tempo do relato e o
tempo da escrita, uma vez que ao contar que foi, refletiu sobre o tempo que permaneceu lá e
já depositou no papel o arrependimento de ter ido, antecipando-o à nota que traz a notícia de
seu retorno.
O momento da escrita definitivamente não coincide com o momento relatado quando
Anna Joaquina está fora do lugar em que escreve. “O Mez de Agosto não fiz assento p. r q.’
estive na Chacara do Mr.al Braz Abrantes”, deixou ela registrado findo o mês de julho de
1916.699 O último relato do mês sete foi o dia vinte e seis. Não sabemos se a memorialista
soube antecipadamente da viagem que faria e que acabou por distanciá-la de sua prática por
pouco mais de um mês. Ela não fez considerações anteriores. E sobre o período em que esteve
fora, nada mais disse. Não obtivemos apontamentos para este período porque a autora não
carregou consigo as ferramentas necessárias ao registro dos acontecimentos arrolados durante
sua estadia na Chácara. Porque o contexto reproduzido e preenchido no espaço do papel não
condiz com o espaço de existência onde se origina sua escrita. Agora, se Anna Joaquina
certamente compartilhava sua prática de escrita com seus familiares, por que não o fez com os
amigos próximos? Seria sua escrita permitida por ela somente em momentos de
individualidade oportuna? No silêncio de sua casa? Se não no silêncio, mas em ambiente
propício que não tumultuado pelo burburinho que a convivência social carregava
intrinsecamente? Afinal, o “lá” é lugar da sociabilidade e o “aqui”, durante o exercício, seria o
lugar de sua individualidade? Sabemos, pois, que sendo seus escritos um registro oriundo das
trocas sociais com os outros, em sua ação imediata e concreta esta mistura não a satisfazia. Na
experiência material, no momento de inscrição, desfazia-se; contudo, na página, à escrita
materializada a convivência era sua razão de existir, estando, portanto, a ela dissolvida.
Organizada no papel, definida estava com um ponto final.
Como resultado de uma então recente mudança de função da escrita, a emergência do
Memorial sinaliza quem também passou a ter voz na história. No século XVIII, a ligação com
as palavras dependia da posição que os corpos ocupavam na hierarquia global das ocupações
políticas e sociais, o que definia quem podia tomar parte do comum e, nesse comum, quem
podia ser definido como ser falante. Em meados do século XIX, os homens comuns,
dedicados aos trabalhos manuais, cruzaram os trajetos da palavra escrita e, “de repente, o
anônimo torna-se um ser falante”, transformando sua vida em objeto de relato. Para este
699
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último, a escrita pessoal é privada, não por ser ou não de foro íntimo, mas por estar
relacionada a novos espaços de produção, a outros modos de existência, dos quais ela é
signo.700 Em vários aspectos do Memorial, percebemos o distanciamento entre estes dois
planos – o da escrita com o da experiência registrada por ela – que, essencialmente, sem lugar
comum, não se encontram. Mas, aqui, mais do que o lugar de escrita, o que parece ser
considerado, portanto, é o espaço de certo recolhimento, sem o qual ela não se realizava.701
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CONCLUSÃO

Neste trabalho, buscamos abordar o Memorial de Lembrança de Anna Joaquina
Marques sob uma perspectiva que, nos últimos anos, tem nos sido fornecida pela história da
escrita e da leitura. Sob este olhar, os suportes destinados à prática escriturística contribuem
com a construção de suas significações históricas em determinado momento da história, uma
vez que tal compreensão histórica dos escritos não pode ser separada da descrição
morfológica dos objetos que os trazem.702 Entendemos, portanto, que cada suporte do
patrimônio textual, de acordo com a maneira pela qual se coloca diante de nós, leitores, do
ponto de vista material, afeta as possibilidades de uso e de interpretação. Sendo assim, o
sentido é dado por este contato, por esta forma de ler e perceber a escrita manuscrita.
O Memorial de Anna Joaquina é singular em sua manifestação, toda ela proporcionada
por sua materialidade, desde os elementos constitutivos dos suportes que o legitimam até o
regime de expressão ancorado em sua prática de escrever. Ele possui uma vitalidade textual
que lhe é própria, é todo pontilhado de referências ao que produz e ao que implica, usando
uma expressão de Certeau, que pronunciam uma maneira de ver o mundo na escrita. 703 São
aproximadamente 1 417 páginas de escrita manual, sem contar os papéis avulsos contidos em
seu interior.
Em nossa pesquisa, encontramos um conjunto de materiais reaproveitados de origens
variadas, associados ao universo de experiência e de prática escriturística da memorialista. O
papel era artigo caro à época e com a provável contribuição de pessoas muito próximas a ela,
Anna Joaquina pôde constituir e construir seu manuscrito. Sua forma escrita traz os sinais de
uma possível intertextualidade corolária de certas tipologias textuais existentes nos ambientes
profissionais nos quais seus irmãos se inseriam e que a memorialista deve ter conhecido. A
carestia material foi evidenciada e a escrita econômica, presente no Memorial, caminhou ao
lado desse tom de parcimônia. Pertencentes à mesma historicidade, o pudor, a reserva, o
controle do fazer e do dizer, na escrita, estabeleceram-se como modos de ser e de ver a vida;
escrita essa organizada subjetivamente no interior da devoção de sua autora e
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sistematicamente de acordo com o tempo medido, num encontro de temporalidades que se
associaram e complementaram-se durante toda a produção.
Chamamos a atenção para uma escrita controlada, concisa, que não se entrega aos
excessos de nenhum tipo, ao contrário, concentra-se na notícia, inclusive, daqueles
acontecimentos dos quais não participou a memorialita e, sobretudo, dos feitos em torno de
seu universo familiar e da comunidade próxima. Mas também uma escrita simbólica que se
mostra, tentando esconder-se e, outra, mais expressiva, que revela sem saber. Trata-se dos
marcadores textuais efetivados por sua pena que denunciam não só suas preferências e fatos
relevantes em sua visão, mas ainda como Anna Joaquina organiza seu mundo e manifesta seu
tempo, como concebe sua vida através de uma rotina de intensa convivência social, onde o
cotidiano mundano é entrecortado pelas vivências sagradas das práticas de fé, tudo medido
pelos períodos do dia que passou. Destacamos o caráter familiar de sua escrita e de sua
privacidade e como, longe desse espaço, sua prática não é realizada. O “lá” e o “aqui”,
durante a escrita, nunca se encontram.
Na escrita do Memorial há sempre um tempo ao qual se aliar, dado a ver. Nela,
sublinhamos a multiplicidade temporal existente, cujas variantes se cruzam, se sobrepõem e
complementam-se simultaneamente em um mesmo lugar, o registro. Falamos aqui do tempo
que passa e que ela registra, do acúmulo desse tempo, de como o assenta nos papéis e, por
fim, no seu uso ao destinar parte dele à sua prática. Escrever para ela estava relacionado mais
a uma função do que a uma distração, se nos lembrarmos de sua letra ligeira, dos conteúdos
privilegiados por sua escrita, da forma com que os organizou e, não menos, da prática
compartilhada e partilhada com seus familiares.
Interpretar um objeto material por esta via foi um estímulo, mas também um desafio.
Tentamos imprimir ao ato de escrever e à escrita consagrada por esta ação suas
especificidades evocadas com o encontro entre a materialidade do texto e a textualidade do
material, pois à coerência da memória criada e à espontaneidade da escrita que se pratica, se
opõe a diversidade dos materiais que acolhem e ocultam um exercício que risca, corrige e
recopia.704 Nesse sentido, ao trabalhar com tal enfoque, nossa contribuição diz respeito ao
campo da historiografia brasileira da escrita e quem sabe do manuscrito, tendo em vista a
quantidade de trabalhos regionais nesse sentido e, especialmente, sobre o Memorial de Anna
Joaquina que abarca cinquenta anos de testemunho da sociabilidade existente na antiga capital
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do Estado. Pelo seu tempo de duração, suas possibilidades não têm espessura definida. Nesta
pesquisa, apenas nos concentramos em sua materialidade sobre a qual a escrita se apresenta.
Muito ainda pode se dizer sobre este objeto sendo ele referência de um tempo e de um espaço;
a citar, por exemplo, a história das mulheres que, entre outros focos, têm apresentado
calorosos debates e reflexões acerca da escrita feminina, seus silêncios e formas de expressão,
bem como sobre as lacunas historicamente construídas em torno delas.705
Chegamos a uma conclusão? Não podemos contrariar a ideia de que a prática
escriturística de Anna Joaquina produziu lembretes à memória pelo registro dos eventos e, por
isso, ela está assinada duplamente na denominação particular dada ao seu manuscrito:
Memorial de Lembrança. Mas, além disso, pensamos sobre os dispositivos aplicados por ela
para esta conservação do tempo e como eles representam e dizem mais do que uma porção de
palavras agrupadas em função de sua data. Eles pretendem dizer o verdadeiro sobre esses
fatos, assegurar sua autenticidade mediante afirmativas daquilo que se pode contar na
linguagem escrita. A lógica de sua organização atualiza-se, alterando as maneiras de ler seu
texto. Assim, como supostos materiais de escrita do tempo e de leitura familiar, o conjunto de
suas notas foi definida por este estudo como uma prática de arquivamento. Porém, seus
limites de entendimento não se encerram por aí. Basta lê-lo de novo e saber mais sobre o que
tem ele a dizer ou a esconder, buscar outros vínculos sem reduzi-lo somente às palavras
terminantes. Daí – e aqui nos posicionamos em tom de alerta e confesso – a importância do
arquivo, como depósito dos resíduos da história, como significante dos significados tão
procurados pelos historiadores.706 Mas também de espaço que proporciona não somente o
encontro com a escrita morta e confusa da história, “mas do pensamento com uma potência
ativa. Que põe a inteligência em alerta, Que mobiliza o pensamento”.707 Porquanto sem estes
antecedentes não conseguiríamos abordar o Memorial de Anna Joaquina como tentamos fazer
neste trabalho.
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em fase de triagem e armazenamento e que contaram, em fase de busca, com a colaboração dos integrantes do
Arquivo, em especial, da Sra. Irene Rodrigues da Silva e D. Teresinha Amâncio Costa. Contudo, esta pesquisa
gerou um acervo fotográfico de todos eles.
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APÊNDICE A – Relação de suportes do Memorial
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Tipologia

Período abordado
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– Livro grande
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– Livro grande

– 15.03.1887 a 01.02.1896
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– Caderno pequeno

– 01.01.1898 a 11.02.1899
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– Caderno pequeno

– 01.03.1899 a 20.05.1900

Suporte V

– Caderno pequeno

– 01.06.1900 a 31.12.1900
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– Caderno pequeno

– 01.01.1901 a 18.12.1901

Suporte VII

– Caderno pequeno

– 19.01.1902 a 24.11.1903

Suporte VIII

– Livro grande

– 01.01.1908 a 05.07.1911

Suporte IX

– Caderno pequeno

– 01.01.1911 a 31.12.1912

Suporte X

– Caderno pequeno

– 01.01.1913 a 31.12.1913

Suporte XI

– Caderno pequeno

– 01.01.1914 a 27.01.1916

Suporte XII

– Caderno escolar

– 01.01.1916 a 31.12.1920

Suporte XIII

– Caderno escolar

– 01.01.1921 a 05.02.1922

Suporte XIV

– Caderno escolar

– 01.01.1922 a 04.07.1922

Suporte XV

– Caderno escolar

– 01.07.1922 a 02.01.1923

Suporte XVI

– Caderno escolar

– 01.01.1923 a 31.05.1923

Suporte XVII

– Caderno escolar

– 01.06.1923 a 03.01.1924

Suporte XVIII

– Caderno escolar

– 01.01.1924 a 30.06.1924

Suporte XIX

– Caderno escolar

– 01.07.1924 a 29.12.1924

Suporte XX

– Caderno escolar

– 01.01.1925 a 23.08.1925

Suporte XXI

– Caderno escolar

– 01.08.1925 a 31.12.1925

Suporte XXII

– Caderno escolar

– 01.01.1926 a 29.05.1926

Suporte XXIII

– Caderno escolar

– 30.05.1926 a 07.01.1927

Suporte XXIV

– Caderno escolar

– 01.01.1927 a 08.10.1927

Suporte XXV

– Caderno escolar

– 01.09.1927 a 31.12.1928

Suporte XXVI

– Volume de páginas – 01.01.1929 a 12.07.1929

Suporte XXVII

– Caderno escolar

Suporte XXVIII

– Volume de páginas – 01.01.1930 a 17.12.1930

– 01.07.1929 a 31.12.1929

