
 

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 
 

Ao usar duas cores de tinta 

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

a tinta preta, e outro, adicionado depois, com a tinta violeta, provavelmente num mesmo 

momento de redação dos dias 28 e 29 de maio. 

esquerdo da chamada do dia “1º de Maio de 1909”, refer

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. Constatamo

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 

mesmo dia, enriquecendo o conteúdo para aquela data.

A imagem seguinte evidencia melhor essa duplicidade temporal característica de 

pontamentos da memorialista, pois nela encontramos o vestígio apropriado ao juízo 

que fazemos sobre o momento de escrever. 

Continuação do relato com outra cor de tinta. 

, 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.

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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A imagem seguinte evidencia melhor essa duplicidade temporal característica de 

pontamentos da memorialista, pois nela encontramos o vestígio apropriado ao juízo 

 

imaginamos dois tempos de escrita que, 

embora desunidos pelo tempo da inscrição, unidos o foram pela prática escriturística. Para o 

, efetuado primeiro, com 

a tinta preta, e outro, adicionado depois, com a tinta violeta, provavelmente num mesmo 

nota em violeta localizada ao lado 

ente 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 

s, 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 

informação, algumas vezes, mas que dizem respeito ao 
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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. 

 

                                                           
650 MARQUES, 1881.05.23. 
651 MARQUES, 1922.07.04. 
652 MARQUES, 1922.07.04. 



 

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

assim se manifestou: “Nós todos fomos ao baile dado em manifestação da chegada do Juca B. 

Esteve m.to bom!!! [símbolos] Bôa noite”.

“m.er do Cav.e em caza de Tia Senhora ver a caza do Baile”.

baile oferecido pelos liberais a José Leopoldo de Bulhões Jardim, a quem Anna Joaquina 

referia como “Juca Bulhões”,

noticiou ter sido um esplêndido baile, “no pala

Pitaluga, valiosa protectora do festejado”. E continuou:

 

Já previamente se sabia que esta festa teria de tornar
convivas, pelo brilhantismo dos 
serviços do 
Pois a realidade excedeo à espectativa.
A concorre
tomar parte nas danças, por que o espaço dos salões destinados á dança era 
insuficiente par
escolhido um dos mais vastos e de melhores accommodações, que possue a capital.
O arranjo e decoração dos salões, 
naphta, o Kerosene e as bugias, a mu
multiplicando os effeitos dos 
A’ hora convencionada, uma commissão [...] dirigio
voltou com elle, sendo recebidos no predio do
descarga de fogos de art
Segui
magistralmente contado pelo maestro Tocantins e pelo Sr. Pacifico Aranha, que 
forão vivamente aplaudidos

                                                          
653 MARQUES, 1882.12.26. 
654 MARQUES, 1882.12.25. 
655 Em 04 de abril de 1883 Anna Joaquina escreveu: 

registra terem partido para a Corte, às 7h da manhã, “os S.
1883.04.04-05. Em nota de jornal, o 
Janeiro o deputado á assembléa geral pelo 2º districto desta provincia, dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim e o 
capitão do corpo de engenheiros
14, 07 abr. 1883. Noticiario, Partidas, p. 05. Hemeroteca Digital Brasileira 
em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167
fev. 2013.   

As expressões simbólicas do registro. 

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

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. 

bom!!! [símbolos] Bôa noite”.653 No dia anterior, ela registrou ter ido com Lili e a 

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 

como “Juca Bulhões”,655 pela sua chegada à antiga capital. O periódico 

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 concorr
convivas, pelo brilhantismo dos toilettes, e pela luxuosa profusão e
serviços do refeitorio. 
Pois a realidade excedeo à espectativa. 

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 
magistralmente contado pelo maestro Tocantins e pelo Sr. Pacifico Aranha, que 
forão vivamente aplaudidos; e logo a primeira quadrilha [...] Apoz algumas 

                   

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, 

05. Em nota de jornal, o Correio Official também registrou a partida: “
Janeiro o deputado á assembléa geral pelo 2º districto desta provincia, dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim e o 

po de engenheiros, Urbano Coelho de Gouvêa”. Cf. CORREIO OFFICIAL. Cidade de Goiás, n. 
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 
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temos a continuação de um registro iniciado na página anterior com 

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. 

No dia anterior, ela registrou ter ido com Lili e a 

O evento em questão foi um 

baile oferecido pelos liberais a José Leopoldo de Bulhões Jardim, a quem Anna Joaquina se 

pela sua chegada à antiga capital. O periódico Tribuna Livre 

D. Anna Olympia Marques 

se notável pela concorrencia de 
, e pela luxuosa profusão e excéllencia dos 

ncia 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 

a comportar todos os pares; isto á despeito de ser o palacete 
escolhido um dos mais vastos e de melhores accommodações, que possue a capital. 

a profusa illuminação, em que porfiavão o 
ltiplicidade de enormes espelhos reflectindo e 

não podião ser excedidos. 
se a residência do festejado e 

baile com musica e uma briosa 

se um soberbo dueto de barytonos, tirado dos Puritanos de Bellini , e 
magistralmente contado pelo maestro Tocantins e pelo Sr. Pacifico Aranha, que 

primeira quadrilha [...] Apoz algumas 

hões veio aqui dispidir”. No dia seguinte 
no Govêia”. Cf. MARQUES, 

também registrou a partida: “Seguirão para o Rio de 
Janeiro o deputado á assembléa geral pelo 2º districto desta provincia, dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim e o 

CORREIO OFFICIAL. Cidade de Goiás, n. 
Biblioteca Nacional. Disponível 

487&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 
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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: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=717592&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.   

657 Cremos que o ponto de exclamação, aqui utilizado pela memorialista, não tenha relação com a reconstituição 
interna dos tempos e das pausas que influenciariam o sentido do texto para aqueles que o quisessem ler, como 
propôs Chartier ao interrogar a função expressiva dos elementos não-verbais que intervêm não apenas na 
organização de um manuscrito ou na disposição do texto impresso, mas também na representação teatral, na 
recitação e leitura em voz alta. Pensamos estarem esses sinais gráficos mais ligados à maneira de expressar-se 
e ao desejo de fazê-lo. Entretanto, nos aproveitamos de sua discussão, que trata das pontuações de oralidade, 
como vetor de nossa reflexão na medida em que consideramos que elas colocam em evidência as palavras 
carregadas de uma significação particular. Cf. CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: 
UNESP, 2002, p. 64-70. 
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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 custam-

lhe 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.  
659 MARQUES, 1920.04.17. 
660 MARQUES, 1920.04.20. 
661 MARQUES, 1911.05.31. 
662 MARQUES, 1924.11.05. 



 

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 

que habitualmente a exercitam. Interrompê

assente em discordância à cena já fixada, como cremos ter ocorrido na passagem abaix

 

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 da Assenção do Senhor” 

acontecimento. A incidência é bem menor, mas houve

em que a referência ao calendário litúrgico é a única para aquela data. Acreditamos que

inicialmente, assim ocorreu. 

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 n

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 

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, 

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 

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 

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 abaix

Registro do período da noite destoante da chamada do dia que lhe 
compete. 

, 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 

de Anna Joaquina se coloca no papel. Aplicar a chamada do dia como o fez 

Dia da Assenção do Senhor” – não a obriga a depositar, sequencialmente, algum 

acontecimento. A incidência é bem menor, mas houveram registros efetuados dessa maneira, 

a referência ao calendário litúrgico é a única para aquela data. Acreditamos que

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 n

” já estava lá, escrito, na ocasião desse relato suplementar, sendo preciso 

lo para dar continuidade ao apontamento. Como encontramos no 

linhas que contam apenas com a palavra “Dia” (acompanhada ou não de um numeral), ou 

enhum registro pontual, consoante à nossa percepção de que, em algumas 

, 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 

226 

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 

com uma legibilidade simétrica para aqueles 

la, pois, pode fazer com que, quando retorne, se 

assente em discordância à cena já fixada, como cremos ter ocorrido na passagem abaixo. 

Registro do período da noite destoante da chamada do dia que lhe 

 

São trechos como este que nos levam a pensar sobre o momento do dia em que a 

de Anna Joaquina se coloca no papel. Aplicar a chamada do dia como o fez – “Dia 8 

não a obriga a depositar, sequencialmente, algum 

registros efetuados dessa maneira, 

a referência ao calendário litúrgico é a única para aquela data. Acreditamos que aqui, 

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; 

” já estava lá, escrito, na ocasião desse relato suplementar, sendo preciso 

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 

enhum registro pontual, consoante à nossa percepção de que, em algumas 

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 



 

consideramos que o tamanho significativamente diferenciado da letra que fixou esse perí

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

recupera seu tamanho e formato padrão, igualando

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 f

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 tint

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 

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

Se pensarmos que a troca de tinta realizada nes

delimita a troca temporal e, portanto, divide precisamente o espaço no t

que a memorialista faz com seu manuscrito, conseguimos também medir o tam

de dias que ela registrou de uma única 

verificamos o término do relato do dia doze e a nota d

tinta, além da chamada do “Dia 14”, deixada previamente assentada

preenchimento, da maneira como mencionamos há pouco. Desse modo

consideramos que o tamanho significativamente diferenciado da letra que fixou esse perí

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

recupera seu tamanho e formato padrão, igualando-se em proporção ao apontamento do dia 

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,

descrever o que aconteceu na noite do dia 12 de julho, isto é, para contar que foi com Lili “em 

Brandão d[ar] os pezames da morte de D. Maricota”. 

Registro do período da noite com outra cor de tinta

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

Se pensarmos que a troca de tinta realizada nesse trecho do 

delimita a troca temporal e, portanto, divide precisamente o espaço no tempo entre o

z com seu manuscrito, conseguimos também medir o tam

de uma única vez, reiterando mais uma vez ess

verificamos o término do relato do dia doze e a nota do dia treze efetuadas com mesma cor de 

, além da chamada do “Dia 14”, deixada previamente assentada, isto é, à espera de seu 

preenchimento, da maneira como mencionamos há pouco. Desse modo
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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 

em proporção ao apontamento do dia 

Outro modo de refletirmos sobre o tempo de colocação da escrita nos papéis é 

e 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 

usando, justamente para 

descrever o que aconteceu na noite do dia 12 de julho, isto é, para contar que foi com Lili “em 

com outra cor de tinta. 

 

e trecho do Memorial, de fato, 

empo entre os contatos 

z com seu manuscrito, conseguimos também medir o tamanho da porção 

vez, reiterando mais uma vez essa ideia. Na imagem, 

o dia treze efetuadas com mesma cor de 

isto é, à espera de seu 

preenchimento, da maneira como mencionamos há pouco. Desse modo, a troca de tinta 



 

demonstraria as interrupções que 

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 

relato ou acréscimo efetuado entrelinhas,

não pertencia inicialmente, num espaço que, antes, seria destinado à outra data, como 

casos em que a memorialista depositou o dia 

recuou, ora o riscando, ora 

lhe, em seu lugar, o período desejado, 

incidências, a interpretação é amb

memória que tanto se lembra 

presente daquele que registra.

da inscrição, por relatar cert

lembrado dele após o anúncio 

Contudo, os dois caminhos não invalidam a hipótese de que, sabido ou lembrado, a terça parte 

do dia pode ter sido registrada

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 Cf. MARQUES, 1903.07.12. 
664 MALUF, Marina. Ruídos de memória

demonstraria as interrupções que a autora realizou em sua prática

jogando, portanto, a escrita do “denoite” para outro dia. 

Outro sinal do possível registro tardio do período da noite aparece quando observamos 

foi escrito na folha, seja com adequações espaci

relato ou acréscimo efetuado entrelinhas,663 por exemplo, seja por ter sido

não pertencia inicialmente, num espaço que, antes, seria destinado à outra data, como 

casos em que a memorialista depositou o dia do mês ao qual o apontamento

ora lhe passando o dedo por cima da tinta ainda fresca

o período desejado, que então fechou o dia. No entanto, para es

incidências, a interpretação é ambígua. Primeiramente, não podemos menosprezar as ações da 

lembra quanto se esquece, normalmente sub

presente daquele que registra.664 Nesse sentido, Anna Joaquina pode ter optado, no momento 

certo episódio inédito ao seu Memorial, como pode

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 

sido registrada no contato seguinte com o manuscrito

, a chamada da data já depositada. Vejamos como se deu esta incidência no papel.

“Apaga” o dia quatro para depositar o último relato do dia anterior

gina de 25.03 a 06.04.1890. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.  

                   
 

Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 30-31. 

228 

sua prática nesse apontamento, 

Outro sinal do possível registro tardio do período da noite aparece quando observamos 

seja com adequações espaciais por meio de um 

ter sido feito em lugar a que 

não pertencia inicialmente, num espaço que, antes, seria destinado à outra data, como nos 

apontamento se refereria, mas 

passando o dedo por cima da tinta ainda fresca, adicionando-

então fechou o dia. No entanto, para essas duas 

ígua. Primeiramente, não podemos menosprezar as ações da 

esquece, normalmente subjugada ao momento 

Anna Joaquina pode ter optado, no momento 

, como pode também ter se 

em que se colocaria o dia seguinte. 

Contudo, os dois caminhos não invalidam a hipótese de que, sabido ou lembrado, a terça parte 

com o manuscrito, desconsiderando, 

, a chamada da data já depositada. Vejamos como se deu esta incidência no papel. 

“Apaga” o dia quatro para depositar o último relato do dia anterior. 
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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. 



 

Imagem 73 – Ausência e presença de pautas manuscritas

Memorial, página de 22.12.1885 a 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

 
 
 
 
 
 
 

Ausência e presença de pautas manuscritas. 

, 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 

que onde não havia pautas a escrita 

conforme se aproximava do limite material à direita, o que definitivamente opera em 

discordância com a forma elegante d

As pautas a lápis traçadas por Anna Joaquina podem insinuar, além de uma busca estética 

melhor de seus escritos, uma futura intenção de apagá

gráfica mais apurada através do e no manuscrito.

imaginável falta de habilidade com a 

a pena como o fazia e com a frequência com que fazia,

requer desenvoltura superior que a n

suas notas ficam completamente

Dizem os manuais que o emprego do lápis é “incivil”, pois denuncia uma menor 

habilidade gráfica e está associado às primeiras letras. 

incipiente e menos formal.

                                                          
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.

Pautas manuscritas a lápis. 

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

e ponderarmos pela presença versus ausência de pautas, na imagem de nº 

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

s 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 

ta de habilidade com a prática de escrita por parte da autora, pois e

azia 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 

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 caracter

incipiente e menos formal.667 Exceto pelo desenho das pautas e margens, Anna Joaquina 

                   
Foi somente a lápis que Anna Joaquina Marques manuscreveu as pautas de seus suportes quando necessário 

GASTAUD, op. cit., p. 10. 
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a imagem de nº 73 veremos 

sua orientação na página, ascendendo 

conforme se aproximava do limite material à direita, o que definitivamente opera em 

segundo os manuais para a escrita de cartas. 

s pautas a lápis traçadas por Anna Joaquina podem insinuar, além de uma busca estética 

las, exibindo, assim, uma competência 

via, suspeitamos, em parte, dessa 

a autora, pois escrever com 

mesmo que com oscilações e tremores, 

outro lado, sem as pautas 

Dizem os manuais que o emprego do lápis é “incivil”, pois denuncia uma menor 

lo caracterizaria a escrita como 

Exceto pelo desenho das pautas e margens, Anna Joaquina o 

Foi somente a lápis que Anna Joaquina Marques manuscreveu as pautas de seus suportes quando necessário 



 

utilizou em apenas uma ocasião

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 

destreza no uso da pena da parte da autora. Pelo contrário, aqui, a letra quase infantil p

da escrita a lápis e não do uso da

tempo, as mensagens trocadas por via dos telégrafos amparam um pouco 

transcritas a lápis, denotam a urgência e a pressa em escrever naquele determinado momento, 

características importantes à dinâmica e eficiência des

                                                          
668 MENSAGEM telegrafada ao C.

Telegrama nº 1716. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. 
Arquivo Histórico Estadual de Goiás; 
vice-presidente do Estado do Ceará. 
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. 
Telegrama nº 52. Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. 
Arquivo Histórico Estadual de Goiás; 

apenas uma ocasião: para a escrita de quatro breves registros do mês de junho de 

Uma porção de dias escritos a lápis. 

, 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

destreza no uso da pena da parte da autora. Pelo contrário, aqui, a letra quase infantil p

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 

transcritas a lápis, denotam a urgência e a pressa em escrever naquele determinado momento, 

características importantes à dinâmica e eficiência desse tipo de serviço.

                   
MENSAGEM telegrafada ao C.el Braz Abrantes do Senador Paranhos do Rio. Estação Goyaz, 05 j

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, 

presidente do Estado do Ceará. Estação Goyaz, 17 jul. 1892. Telegrama nº 119. 
Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de 

MENSAGEM telegrafada ao Governador do Estado de Goyaz do Palácio. Estação Goyaz, 12 set. 
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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: para a escrita de quatro breves registros do mês de junho de 

 

O emprego do lápis neste ponto pode ser justificado pela falta de tinta ou mesmo de 

associá-lo a uma falta de 

destreza no uso da pena da parte da autora. Pelo contrário, aqui, a letra quase infantil provém 

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, 

e tipo de serviço.668 A prática de 

Estação Goyaz, 05 jun. 1892. 
Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. 

MENSAGEM telegrafada ao Governador de Goyaz de Nogueira Accioli, 
Telegrama nº 119. Relação de 

Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de 
Estação Goyaz, 12 set. 1892. 

Relação de Documentação Avulsa, caixa 424, pacote da Repartição Geral dos Telégrafos. 
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. 



 

Nhola, a Lydia foi ate a policia”. É declaradamente um resumo do primeiro, no qual se 

subtraiu do acontecimento todas as suas minúcias, a “qu

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 

percebemos através de outro tipo de ferramenta linguística empregada p

termo “etc”. A autora não o escreve dessa forma, 

que o representa e que deixa impl

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 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Neste trecho escreveu:

 

[Dia] 1º de Fevereiro de 1890 as 5 horas da tarde Cazou
Bernard com a D. Ermelinda Fenelom de Loyola, de caza de Torquatinho sahiu p.
Igreja da Bôa Morte 
vierão os convidados trazer os noivos com muzica e [etc] p.
[...].

 

 Anna Joaquina, portanto, não demandava tempo para descrever os detalhes do 

acontecimento, registrando 

pormenorizá-la. Vejamos outros pontos em
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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 

sucedido a própria escrevente. A omissão dos pormenores não é raridade no manuscrito. Sua 

mostrou como ela pode funcionar e ser eficiente ao esconder os “porquês”. 

Sem uma revisão particular de todo o Memorial realizada pela memorialista

ercebemos através de outro tipo de ferramenta linguística empregada p

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 

: e outras coisas mais que não se precisa contar ou, ainda, que não se deseja 

A abreviação simbólica de “etc”. 

, 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
Bernard com a D. Ermelinda Fenelom de Loyola, de caza de Torquatinho sahiu p.
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.

671 

Anna Joaquina, portanto, não demandava tempo para descrever os detalhes do 

acontecimento, registrando aquilo que lhe era central, a notícia sem, necessariamente, 

la. Vejamos outros pontos em que isso também aconteceu.
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Nhola, a Lydia foi ate a policia”. É declaradamente um resumo do primeiro, no qual se 

estão” em si, como denominou o 

sucedido a própria escrevente. A omissão dos pormenores não é raridade no manuscrito. Sua 

mostrou como ela pode funcionar e ser eficiente ao esconder os “porquês”. 

pela memorialista, somente a 

ercebemos através de outro tipo de ferramenta linguística empregada pela autora: o uso do 

de uma espécie de símbolo 

ícito seu significado. Ele é entendido e quando aplicado 

: e outras coisas mais que não se precisa contar ou, ainda, que não se deseja 

 

[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 

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 

Anna Joaquina, portanto, não demandava tempo para descrever os detalhes do 

aquilo que lhe era central, a notícia sem, necessariamente, 
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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. 

                                                           
672 MARQUES, 1887.12.24. 
673 MARQUES, 1898.06.15. 
674 MARQUES, 1899.05.22. 
675 MARQUES, 1902.01.22. 
676 MARQUES, 1903.07.03. 
677 MARQUES, 1903.11.15. 
678 MARQUES, 1909.12.22. 
679 MARQUES, 1910.02.27. 
680 MARQUES, 1910.04.17. 
681 MARQUES, 1918.10.07. 
682 MARQUES, 1929.03.07. 



 

Não só as pautas, mas em menor grau também as margens

por facilitar sua deposição nos papéis

traçava. Abrir mão das pautas

escrever rapidamente em um momento no qual o exercício e

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 

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 

das linhas em que se depos

veremos como sua escrita pode variar e, inclusive, desrespeitar as pautas que deveriam apoiar

lhe. 

 

Imagem 77 – Letra ligeira e descuidada, desrespeitando as pautas existentes

Memorial, página de 02 a 09.09.1899.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

 

 

 

Não só as pautas, mas em menor grau também as margens, garant

por facilitar sua deposição nos papéis, tanto que a memorialista, na 

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 

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 apoiar

Letra ligeira e descuidada, desrespeitando as pautas existentes

de 02 a 09.09.1899. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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garantem tempo à escrita 

na ausência daquelas, as 

sugere falta de tempo para escrever ou mesmo a necessidade de 

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 

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 

itam normalmente suas palavras. Em três momentos distintos, 

veremos como sua escrita pode variar e, inclusive, desrespeitar as pautas que deveriam apoiar-

Letra ligeira e descuidada, desrespeitando as pautas existentes. 

 


