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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagem 58 – Livro de matrícula da Escola pública do sexo feminino da Freguesia de 
Nossa Senhora do Carmo da antiga capital

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

 

Assim como as demais folhas des

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. Infor

limitadas por uma margem à direita. Os livros de frequência escolar, bem como os mapas 

escolares apresentados aos inspetores e

Uma lógica organizacional compatível à aplicada no 

apresentar as informações. Através de

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 

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 ve

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
                                                          
629 LIVRO de matrícula. Cidade de Goiás, 

da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.

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. Infor

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 

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, 

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 
                   

LIVRO de matrícula. Cidade de Goiás, 1888, f. 11[verso]-12. Manuscrito [fragmento]. Fundação Educacional 
Arquivo Frei Simão Dorvi. 
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e 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 

a mesma configuração. 

ujo efeito é o de melhor 

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 

tar. No caso do livro de matrículas, 

a informação pontual é a relação de alunas, mas, facilitado pelo formato em colunas, 

os dados adicionais a elas ligados. Com o manuscrito de Anna Joaquina 

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 

um formato muito empregado nos livros 

Manuscrito [fragmento]. Fundação Educacional 



 

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

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 p

garantindo sua forma organizada e, por assim o ser, bem melhor constituída. Se 

nesse quesito a memorialista 

decorrido pouco mais de um ano, o controle de

em ultrapar a margem tornaram

fragilidade dos limites que se atribuiu e que evidenciamos na imagem nº 

 

 

                                                          
630 ATA das Sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Goiás. Cidade de Goiás, 

95[verso]-96. Manuscrito [fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.

 

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, 

Páginas da Ata da Câmara Municipal de Goiás de 1884

Fonte: imagem particular/Acervo Frei Simão Dorvi. 

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 

memorialista houver sido notificada pelo irmão, quem sabe a exemplo dele, 

uco mais de um ano, o controle de sua parte foi bem maior, isto é, as incidências 

a margem tornaram-se casuais, pois Anna Joaquina parece ter se adaptado

fragilidade dos limites que se atribuiu e que evidenciamos na imagem nº 

                   
ATA das Sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Goiás. Cidade de Goiás, 

Manuscrito [fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da 
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, 

Páginas da Ata da Câmara Municipal de Goiás de 1884.630  

outras folhas desse documento, testemunhamos o limite vertical imposto à 

ara não serem ultrapassados, 

garantindo sua forma organizada e, por assim o ser, bem melhor constituída. Se precisamente 

notificada pelo irmão, quem sabe a exemplo dele, 

bem maior, isto é, as incidências 

pois Anna Joaquina parece ter se adaptado à 

fragilidade dos limites que se atribuiu e que evidenciamos na imagem nº 60. 

ATA das Sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Goiás. Cidade de Goiás, 1884, f. 
Manuscrito [fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da 



 

Imagem 60 – À direita da margem um espaço m

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

palavra “dia” repetidamente. 

um espaço um pouco maior para acrescer o conteúdo do relato

À direita da margem um espaço mais limpo. 

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

se aqui um controle maior de sua escrita e a ausência de uma das colunas 

em suas primeiras aplicações no Memorial, aquela onde a autora represent

palavra “dia” repetidamente. Dessa forma aplicada, encontramos uma página mais “limpa”

um espaço um pouco maior para acrescer o conteúdo do relato. A coluna em que a autora 
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se aqui um controle maior de sua escrita e a ausência de uma das colunas 

onde a autora representava a 

encontramos uma página mais “limpa” e 

. A coluna em que a autora 
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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 

                                                           
631 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.   

632 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.  



 

normas recém estipuladas que introduziram

sem afeto. Com a margem a 

é que a aplicação das fronteiras textuais colocou, em uma única página, aproximadamente u

mês todo de registro. Mais uma mostra de que a escrita praticada não é some

pelo suporte que a carrega, mas ainda pelas opções que faz ao escrever quer 

assunto, quer à forma.   

Não obstante, notamos que paulatinamente a escrita de Anna 

qualidade e categoria dos acontecimentos 

do uso do espaço sobre o qual 

domínio espacial de suas folhas, na qual a

 

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 

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.

reunião em passiata  q.’ percorreu as ruas d’esta Cid.

seguinte nos conta que “Houve Camara tomou posse de Prizidente ou governador 

que introduziram praticamente um registro por linha, automático e 

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 u

de registro. Mais uma mostra de que a escrita praticada não é some

pelo suporte que a carrega, mas ainda pelas opções que faz ao escrever quer 

notamos que paulatinamente a escrita de Anna Joaquina 

qualidade e categoria dos acontecimentos em detrimento das normas utilizadas

sobre o qual estas acabam influindo. Às notas, com o tempo, 

domínio espacial de suas folhas, na qual a escrita retoma sua posição de origem, a de noticiar.

Registros longos para as datas de 01 e 02 de dezembro: notícias sobre a 
Proclamação da República. 

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

Por ocasião da recente Proclamação da República, a autora do 

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 

s” 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 
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praticamente um registro por linha, automático e 

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 

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 

Joaquina subjugar-se-á à 

utilizadas para a escrita e 

estas acabam influindo. Às notas, com o tempo, restituiu-se o 

de origem, a de noticiar. 

Registros longos para as datas de 01 e 02 de dezembro: notícias sobre a 

 

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 

Natal e outros, sendo depois transformada a 

(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 LIMA, Kleverson Teodoro de. Cartas, história e linguagem. Revista de Teoria da História/UFG, Goiânia, 

Ano 1, n. 3, p. 210-225, jun. 2010, p. 218. Disponível em: 
<http://revistadeteoria.historia.ufg.br/uploads/114/original_ARTIGO%2011__LIMA.pdf?1325259090>. 
Acesso em: 17 mar. 2011. 

636 Cf. MARQUES, 1911.01.26; MARQUES, 1911.02.04; MARQUES, 1911.02.13; MARQUES, 1911.02.16; 
MARQUES, 1911.03.16-17; MARQUES, 1911.04.06; MARQUES, 1911.04.22; MARQUES, 1911.04.27, 
MARQUES, 1911.05.05; MARQUES, 1911.05.17; MARQUES, 1911.06.26.  

637 MARQUES, 1911.01.23; MARQUES, 1911.06.26. 
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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.  



 

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 

iminência de terminar e outro 

do manuscrito. Não é comum haver linhas em branco que não 

Espaço em branco provavelmente intencional.

, 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 

210 

 

em branco entre um mês na 

começado como normalmente se apresentam as notas 

justificadas pela lógica 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
639 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. 



 

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, 

pertencentes aos meses de novembro e 

contrapartida, outras tantas

é, com os dias de primeiro a trinta e com a regularidade costumeiramente praticada de sua 

escrita. A essa constatação cabe 

os dias do mês. Houve, sim, algumas falhas, algumas datas sem registro dentro do mês, 

Um provável registro de um grupo de dias em um único momento

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

passagem, primeiramente, verificamos o registro de algumas datas 

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 

A essa constatação cabe acrescentar que Anna Joaquina não escrev

os dias do mês. Houve, sim, algumas falhas, algumas datas sem registro dentro do mês, 
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o registro de algumas datas 

, todos na mesma página; e, em 

anotar se contarmos com o mês cheio, isto 

é, com os dias de primeiro a trinta e com a regularidade costumeiramente praticada de sua 

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 MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 84-85. 
641 LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p. 

22. 
642 MARQUES, 1890.06.03-04, grifo nosso. 



215 
 

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 MARQUES, 1909.01.29-31, grifo nosso. 
644 MARQUES, 1924.03.19-23, grifo nosso. 



 

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 

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 

ano sem com isso nos esquecermos da harmonia presente no 

e o tempo sacro, já que, muitas vezes, eles 

acatados. De modo fragmentado, 

vários níveis.  O uso do tempo é coordena

igualmente respeitado em seu registro. 

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

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, 

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 

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”

passar do dedo). Se confusa estava

para registrar como último acontecimento para aquela data deveria, por uma força de 

o seu tempo de sucessão. A autora não se permitiu alterar a ordem das 

nos papéis; ela não conseguiu registrar a terça parte do dia, ou seja, a 

procissão, antes da Via Sacra, que ocorreu à tarde. 

Tentou apagar e postergou o “denoite”.  

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

escrito por Anna Joaquina foi vivenciado em partes: do dia

esquecermos da harmonia presente no Memorial 

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 

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 

rojetado para o futuro, ou melhor, para ser reaberto algum dia? É consabido que 

os documentos institucionais, públicos e oficiais compartilham dessa preocupação: a 

ao tempo, pois dele dependem, inclusive, para lhes conferir

es, 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, 

aquele tempo é único e, portanto, naquele tempo o evento só acontece

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 

não fica aquém desses modelos. A imagem a seguir reitera essa discussão, pois 

de está escrito “Antes”, registrado estava algum tempo de “horas” (palavra apagada com o 

. Se confusa estava ou se as “horas” foi um registro precipitado a ponto de ter 
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para registrar como último acontecimento para aquela data deveria, por uma força de 

o seu tempo de sucessão. A autora não se permitiu alterar a ordem das 

a terça parte do dia, ou seja, a 

 

vivenciado em partes: do dia, do mês e do 

 entre o tempo medido 

o espaço da escrita e são metodicamente 

e vigilante, o tempo foi colocado nos papéis, em 

porque ordena o dia e, se assim o faz, deve ser 

, como arquivo, estaria o 

rojetado para o futuro, ou melhor, para ser reaberto algum dia? É consabido que 

os documentos institucionais, públicos e oficiais compartilham dessa preocupação: a 

ao tempo, pois dele dependem, inclusive, para lhes conferir sanção e 

es, 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, 

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. 

não fica aquém desses modelos. A imagem a seguir reitera essa discussão, pois 

(palavra apagada com o 

precipitado a ponto de ter 



 

sido praticamente apagado para dar lugar ao “antes”

entende como essa inquietação lhe 

manifestação do tempo.  

 

Imagem 65 – Corre

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

Citemos novamente Roger Chartier

significação, ou melhor, as significações, histórica e 

qualquer que seja, não podem ser separadas das modalidades materiais que o dão a ler a seus 

leitores”.645 A citação nos 

texto versus a textualidade do supor

“pretérito interpretado”.646 

o leitor (nós, especificamente), implicando no sentido da produção

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, 

situações narradas.  

                                                          
645 CHARTIER, Roger. ______. 

Mercado de Letras; Associação de Leitura do Brasil (ALB), 2003
646 MALUF, Marina. Ruídos de memória

praticamente apagado para dar lugar ao “antes”, de qualquer maneira, aqui também se 

entende como essa inquietação lhe acompanhava, tornando fundamental

Correção efetuada quanto ao período do dia. 

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

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 

nos é apropriada na medida em que é na lide com a materialidade do 

textualidade do suporte que atingimos os escritos de Anna Joaquina 

 É nesse labirinto que encontramos as ações que 

leitor (nós, especificamente), implicando no sentido da produção, seja do

inal, os equívocos e desvios de sua escrita foram deixados para trás.

mportante sublinhar essa cautela, esse anseio que não deixa de ser um modo de 

a partir do emprego devido do tempo, e ainda 

                   
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. 
Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 41. 
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, de qualquer maneira, aqui também se 

fundamental a ela a correta 

 

“a cada vez, a constatação é idêntica: a 

socialmente diferenciadas de um texto, 

qualquer que seja, não podem ser separadas das modalidades materiais que o dão a ler a seus 

é apropriada na medida em que é na lide com a materialidade do 

de Anna Joaquina como um 

e labirinto que encontramos as ações que afetam diretamente 

seja do Memorial, seja de 

inal, os equívocos e desvios de sua escrita foram deixados para trás.  

mportante sublinhar essa cautela, esse anseio que não deixa de ser um modo de 

ainda confiabilidade às 

Cultura escrita: entre distinção e apropriação. Campinas, SP: 
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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. 



 

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

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 pro

entanto, nos parece ser a mesma: um distanciamento temporal entre o evento desejoso de 

registro e o ato de registrá

apontamento a ponto de corrigi

manuscrito em questão não pode falhar naquilo que lhe é central

tempo, manifestando sua existência

não se separa o tempo de ocorrência do fato

seu tempo – que se edifica a memória resgatada e pensada para 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
desenhos e diários íntimos. Cf. 
Michelle (Org.). História da vida privada: 
Letras, 1991, p. 195. 

649 Ibid., loc. cit. 

Correção do dia da semana a que pertence o relato de 07 de maio

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

observa-se uma ordem diferente de rasura que altera o dia da semana 

ntecimento 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 pro

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”,

em questão não pode falhar naquilo que lhe é central: conservar o escoamento do 

sua existência durante e após sua descrição. Da prática de arquivamento 

ocorrência do fato, pois é na articulação entre os dois

ue se edifica a memória resgatada e pensada para o 

presente é o que menos aparece, transformando imediatamente em passado e objeto de 

                   
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, 

História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das 
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Correção do dia da semana a que pertence o relato de 07 de maio.  

 

uma ordem diferente de rasura que altera o dia da semana 

ntecimento 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 

a mesma: um distanciamento temporal entre o evento desejoso de 

lo efetivamente. E mais, um segundo olhar sobre o mesmo 

nquanto “repositório de lembrança”,648 o 

conservar o escoamento do 

prática de arquivamento 

, pois é na articulação entre os dois – o fato e o 

ue 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 

Fugier identifica como repositórios de lembranças os variados tipos de inscrições, ou seja, 
tais como os álbuns de fotografias, versos, 

Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, 
da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das 



 

Apoiados em passagens como as duas subsequentes é que atentamos para o caráter 

temporal duplo de alguns dos apontamentos dispostos no 

 

Imagem 67 – Acréscimo efetuado entrelinhas e correspondente ao dia 20 de outubro

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

Nesta imagem, visualizamos um acréscimo realizado entrelinhas e que corresponde ao 

dia 20 de outubro. Trata-

concretizados em momentos

concertando a fornalha aqui. Jantamos e almoçamos na caza de Mariq.

depois, complementou-se 

criança (Juca X.er”. A escrita econômica não é mais novidade, mas a reincidência dela sobre 

um mesmo dia informa tanto 

necessidade de inscrever certos marcos que, 

conteúdo registrável e, não só, 

goiana. Sobre este segundo aspecto tratamos páginas atrás. 

se coloca na página, supomos que pela categoria do conteúdo descrito e pelo luga

inserido, tratam-se de duas partes de um mesmo relato executadas separadamente. 

que “as grandes datas de uma vida

neste fragmento a percepção só fo

ao espaço de modo a situar o evento de maneira exata temporalmente, bem como

variantes temporais administra

Apoiados em passagens como as duas subsequentes é que atentamos para o caráter 

temporal duplo de alguns dos apontamentos dispostos no Memorial.  

Acréscimo efetuado entrelinhas e correspondente ao dia 20 de outubro

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

Nesta imagem, visualizamos um acréscimo realizado entrelinhas e que corresponde ao 

-se de dois registros pertinentes ao mesmo dia, mas que foram 

em momentos distintos. Num primeiro instante registrou

concertando a fornalha aqui. Jantamos e almoçamos na caza de Mariq.

 o relato com a informação de que “a m.er

”. A escrita econômica não é mais novidade, mas a reincidência dela sobre 

tanto sobre o tempo em que se escreve, como

necessidade de inscrever certos marcos que, assim instaurados, reforçam sua qualidade como 

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 

, supomos que pela categoria do conteúdo descrito e pelo luga

se de duas partes de um mesmo relato executadas separadamente. 

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 

de modo a situar o evento de maneira exata temporalmente, bem como

administradas pela prática de escrevê-los.  
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Apoiados em passagens como as duas subsequentes é que atentamos para o caráter 

Acréscimo efetuado entrelinhas e correspondente ao dia 20 de outubro. 

 

Nesta imagem, visualizamos um acréscimo realizado entrelinhas e que corresponde ao 

de dois registros pertinentes ao mesmo dia, mas que foram 

ou-se: “Dia 20 Esteve 

concertando a fornalha aqui. Jantamos e almoçamos na caza de Mariq.a” e, algum tempo 
er do Governador teve 

”. A escrita econômica não é mais novidade, mas a reincidência dela sobre 

como sobre a escolha e 

reforçam sua qualidade como 

desenrolar cotidiano da sociabilidade 

o tempo em que o relato 

, supomos que pela categoria do conteúdo descrito e pelo lugar que foi 

se de duas partes de um mesmo relato executadas separadamente. Sabemos 

têm lugar estimado entre os papéis de Anna Joaquina e 

 ângulo: o ajustamento 

de modo a situar o evento de maneira exata temporalmente, bem como suas 


