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               I 
Dormir, acordar.  
Lutar; lutar sempre,  
sempre assim, até o fim.  
 
               II                
A rotina da vida  
vai passando,  
vai rolando,  
empurrando sempre,  
sempre para a frente.  
 
               III 
Impassível o tempo  
que se espera.  
Contra tempo que exaspera,  
desespera.  
E vai passando aceitando  
inexorável, inflexível:  
O vaivém da vida,  
a sequência dos dias,  
o cotidiano das horas,  
a fuga dos minutos,  
a eternidade de um segundo.  
 
               IV 
A vida se esvai  
no atropelo das gerações,  
na corrente dos anos,  
na ânsia dos impossíveis:  
Removendo pedras,  
cavando trincheiras,  
construindo os caminhos do futuro.  
 
[...]. 
 

 
Sequência de Cora Coralina.                                          
Meu Livro de Cordel, 2002. 
 



 
 

RESUMO 

 

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

 

Palavras-chave: Memorial, manuscrito, prática de escrita, arquivamento, história da escrita, 
história cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

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

Key-Words: Memorial, manuscript, writing practice, filing, history of writing, cultural 
history.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RÉSUMÉ  

 

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

 

Mots-clés: Mémorial, manuscrit, pratique de l´écriture, archivage, histoire de l’écriture, 
histoire culturelle. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa iniciou-se em meio à busca por diários íntimos, biografias e 

reminiscências produzidas sobre e no século XIX. À época da iniciação científica, tomamos 

contato com várias obras que têm no jogo entre a lembrança resgatada e a memória construída 

seu objeto de relato. São escritas pessoais privadas que se contrapõem às escritas pessoais 

particulares – as quais constituem o arquivo do século XVIII – não só pela sua natureza, como 

também por indicarem, com a sua emergência, uma nova “forma de partilha”, daqueles que, 

então, passaram a alçar a palavra escrita, antes ligada, exclusivamente, ao universo da 

aristocracia e às ocupações de mando.2 Esse desvio dos trajetos da escrita e da posição de 

quem tem ou não acesso a ela, alerta para uma transformação no próprio estatuto da escrita, 

demonstrando que “a massa dos desconhecidos”3 se fragmentou e se dissolveu em sujeitos 

que falam, “contando-se e contando aos outros”.4 O anônimo, o homem comum ganhou 

“voz”. 

O encontro com o Memorial de Lembrança de Anna Joaquina ocorreu aí.5 Desse 

estudo então incipiente, com contornos primitivos, emoldurados pelo primeiro contato do 

aprendiz com sua fonte, deparamo-nos com um manuscrito denso e árido, que abarca em suas 

folhas relatos sobre a sequência da vida e sobre formas de sociabilidade na Cidade de Goiás 

entre os anos de 1881 a 1930. Os testemunhos foram escritos no presente da experiência 

histórica de sua memorialista, na imediata troca com a sua comunidade, familiares e 

principais movimentos da antiga capital. A monotonia de seus registros, a estrutura 

aparentemente repetida, aliás, quase afastou, num primeiro momento, o interesse por sua 

superfície textual quando comparada à sensação momentânea, prazerosa e divertida, que os 

produtos das escritas efusivas e entusiasmadas, oriundas da descrição confidente, podiam 

proporcionar. Seus apontamentos lacônicos pouco animavam. Em contrapartida, ficamos 

intrigados e fomos desafiados, ao mesmo tempo, por sua forma. Ela não se ajustava aos 

gêneros até então conhecidos. E por quê não?  

Na tentativa de analisar seu regime de escrita, atravessado tanto pelo silêncio quanto 

pelo dito controlado, esse primeiro questionamento levou a uma série de outros que o tempo 

                                                           
2 SALOMON, Marlon. Arquivologia das Correspondências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 

38-39.  
3 BOURDEAU, 1888, p. 29 apud RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história: um ensaio de poética do saber. 

São Paulo: EDUC/Pontes, 1994, p. 13. 
4 RANCIÈRE, op. cit., p. 26. 
5 MARQUES, Anna Joaquina da Silva. Memorial de lembrança. Cidade de Goiás, 1881-1930. Manuscrito 

[Vários volumes]. Fundo Cônego Trindade – IPEHBC/UCG. 
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daquela pesquisa não permitiu deslindar. Soma-se a isso sua originalidade material, ou 

melhor, o acesso palpável à escrita que rabisca e refaz, assina e nomeia, aponta e noticia, a 

quem constrói para escrever; e que ainda revela sem esperar fazê-lo e que esconde sem 

conseguir completamente.   

Conhecer o conteúdo de suas notas que participam praticamente cinquenta anos de sua 

vida e do mundo que, de alguma maneira, tocava a autora, bem como conhecer como o 

mesmo foi inscrito no papel naquele momento, removeu todo e qualquer enfado, pois revelou 

os possíveis elementos significantes de seu texto. Somente com o acompanhamento, que 

desenrola suas experiências durante e através de sua escrita, foi possível reunir algumas das 

pontas soltas, quer sobre sua figura, quer sobre seu exercício, e adentrar nesse espaço da 

“prática escriturística”6 que vai além do simples relato das idas e vindas da antiga capital de 

Goiás. Desse modo, com tantos pontos a serem trabalhados e tantos caminhos possíveis, 

elegemos o Memorial como objeto de nossa pesquisa. Anna Joaquina já não parecia tão 

distante assim, tão reservada e tão seca como parecia ser no primeiro contato que tivemos 

com a sua escrita. 

A autora do Memorial iniciou seus registros no ano em que completou vinte e seis 

anos,7 encerrando-os, portanto, aos setenta e cinco. Foi filha de Dona Luiza Joaquina da 

Silva8 com o padre Pio Joaquim Marques, relacionamento do qual nasceu também sua irmã 

caçula, Luiza Joaquina de Souza Marques. Seus outros quatro irmãos são também conhecidos: 

Esmira, Totó, mestra Nhola e Mariquinha, a única, entre as mulheres, que se casou. Estes três 

últimos são descendentes do mesmo pai, Antônio José de Castro, legitimamente casado com 

Dona Maria da Neiva.9 Sobre eles, voltaremos ao longo deste estudo. Sobre a memorialista, 

                                                           
6 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 224. 
7 Em 24 de novembro de 1856 “com licença do R.mo Vigario Capitular, o Reverendo Ignacio Francisco de 

Campos baptisou solennemente e poz as Santas Oleas a innocente Anna filha natural de Dona Luisa Marques, 
nascida a vinte e nove de Julho de mil oitocentos e cincoenta e cinco, foi Padrinho o Cirurgião Vicente Moretti 
Foggia, e madrinha Sant’Anna; e para constar faço o presente. O Coadjuctor P.e José Iria X.er Serradourada”. 
Cf. LIVRO de Curato de Sant’Anna. Cidade de Goiás, 1844-[1858?], n. 8, f. 191. Manuscrito. Arquivo Geral 
da Diocese de Sant’Anna de Goiás. Embora o registro do batizado de Anna declare ter ela nascido no mês de 
julho, é em janeiro que a autora comemora seus “annos” durante todo o Memorial. Cf. MARQUES, 
1881.01.29.  

8 De acordo com o testamento de 1841 deixado pelo sargento-mor José Joaquim de Souza Cuiabano, pai da 
primogênita de D. Luiza, Esmira Olympia de Souza, D. Luiza Joaquina da Silva, assim denominada no 
documento, era mestiça, possivelmente de origem indígena. Ela nasceu por volta de 1818 e veio a falecer em 
29 de setembro de 1891 aos setenta e três anos. Cf. CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de 
Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 – 
1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em 
História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, p. 74-
75. Disponível em: <http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z-
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010. 

9 Cf. CARVALHO, op. cit., p. 101-102. 
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como adiantamos, ela não se casou e, ao que tudo indica, em 19 de julho de 1932, morreu sem 

ter deixado filhos.  

 

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

 

Anna Joaquina faleceu num acidente de carro quando se dirigia rumo à Curralinho, 

atual Itaberaí, para visitar parentes. O carro em que estava capotou na conhecida “curva da 

morte”. No acidente faleceram Inácio Xavier, condutor do veículo, e ela.11 Segundo Euzébio 

Carvalho, o Memorial foi doado por Lili, após a morte da irmã, ao amigo da família Cônego 

Trindade,12 cuja biblioteca particular hoje compõe parte do acervo do Instituto de Pesquisas e 

Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC).  

Nos registros que deixou para traz, os acontecimentos em torno de sua família e de sua 

comunidade têm lugar central, sendo eles entrecortados pelos principais eventos da cidade e, 

inclusive, do país, segundo a sua perspectiva. Seu tom é noticioso, resumido, objetivo; 

todavia, vai adquirindo certa fluidez conforme ela se torna mais experiente em sua prática. O 

período de produção escritural é considerável e, assim sendo, não deixa de revelar que, 

paralela à transposição do século, à mudança do tempo e, por conseguinte, da idade, suas 

escolhas e preferências também se alteraram. No tempo dedicado à escrita, Anna Joaquina 

perdeu os pais e três dos irmãos, possivelmente se apaixonou, construiu amizades e foi se 

voltando cada vez mais às práticas de sua fé. Colaborava com as atividades das irmãs 

professoras, mas possuía suas próprias obrigações no uso do tempo; entre elas, escrever. Na 

                                                           
10 CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA CIDADE DE GOIÁS. Livro de Registro de Óbito, Cidade de Goiás, 

n. 07, 1932 apud CARVALHO, op. cit., p. 129-130, grifo do autor. 
11 CARVALHO, op. cit., p. 128-130.  
12 Cônego José Trindade da Fonseca e Silva nasceu na cidade de Jaraguá em junho de 1904. Em Corumbá 

passou a exercer o ofício de sacristão, sendo enviado em seguida para o Seminário Santa Cruz, na Cidade de 
Goiás, onde aprimorou seus estudos. Aos 18 anos publicou seu primeiro artigo. Em 1924 seguiu para o 
Seminário de Mariana, Minas Gerais, cujos estudos terminaram quatro anos mais tarde. Retornou a Goiás, 
residindo em Silvânia, onde exerceu o magistério. Foi em Pirenópolis, no ano de 1930, que foi ordenado 
Diácono por Dom Emanuel Gomes de Oliveira, então Bispo de Goiás, e elevado a presbítero um mês depois. 
Voltou para a antiga capital em outubro desse ano. Em Anápolis, deu início a sua carreira sacerdotal, 
auxiliando o Cônego Abel Ribeiro Camelo. Em 1933, assumiu a Secretaria do arcebispado e foi designado 
vigário de Santa Cruz de Goiás. Dedicou-se também à política a partir de 1950, assumindo cargos de deputado 
federal e na Secretaria da Educação do Estado de Goiás. Morreu em março de 1962, na cidade de Goiânia. Cf. 
SILVA, José Trindade da Fonseca e. Lugares e Pessoas: subsídios eclesiásticos para a história de Goiás. 
Goiânia: UCG, 2006, p. 11-15. 
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folha, aliás, a memorialista transcreveu o “tempo” em variadas formas. No mesmo tempo de 

uma prática de longa duração, seu tempo para escrever, por vezes, pareceu secundário em face 

a uma hierarquia de afazeres. Por outro lado, sua escrita urgente procurou não negligenciar o 

tempo sobre o qual escrevia. Há um respeito ao tempo em seus escritos, desde o momento em 

que se recolhe, de certo modo, para se dedicar ao seu exercício, aproveitando, em geral, a luz 

do dia, até à maneira com que deposita no papel o tempo que passa.  

Encontramos seus apontamentos rigidamente amarrados aos tempos cronológico e 

litúrgico, inseridos em uma lógica organizacional que muito lembra aquela dos livros da 

administração pública e escolar, espaços em que alguns de seus irmãos exerciam suas 

funções; sinais de uma suposta intertextualidade sobre a qual iremos refletir mais à frente. 

Seus volumes, igualmente, não se distanciaram desse universo. Através dele, a autora teve 

acesso a materiais provavelmente remanescentes e que lhe ajudaram a constituir o Memorial, 

no que tange aos tipos de suportes que o formam, bem como à prática que o caracteriza; a 

saber, foram vinte e oito volumes manuscritos de acordo com o nosso estudo.13 Composto por 

materiais de origens diversas, debruçamo-nos sobre ele e inclinamos nosso olhar ao seu 

estado original, organizando-o e catalogando-o segundo os pressupostos e necessidades desta 

pesquisa.  

Dessa maneira, durante o desenvolvimento desta dissertação, tendo ela como objetivo 

principal historicizar o aparecimento do Memorial de Lembrança de Anna Joaquina em Goiás 

por meio de uma história da escrita, apresentaremos certa quantidade de imagens, produzidas 

por este trabalho no acervo em que o manuscrito se encontra, o IPEHBC.  Elas serão 

referenciadas pelo tempo que cada uma de suas páginas carrega inscrito, o tempo medido em 

dia, mês e ano, uma vez que a memorialista não as enumerou. Cumpre também esclarecer que 

mencionar o período do tempo que a autora destinou para uma página não é o mesmo que 

dizer que essa parcela do mês foi, com todos os seus dias, realizada na escrita, pois Anna 

Joaquina não escrevia todos os dias e sobre todos os dias. Seu ritmo era constante, mas sua 

escrita fragmentada, omitindo uma data ou outra mais, dependendo do momento pelo qual 

estava passando. Essa maneira de proceder em relação às imagens foi o melhor recurso 

encontrado para bem localizar, no interior do Memorial, a passagem sobre a qual 

concentraremos determinado ponto da reflexão, facilitando, portanto, sua localização no 

arquivo que o preserva. Ao passo que realizamos um trabalho que depende do patrimônio 

                                                           
13 O apêndice A traz a relação completa dos suportes utilizados por Anna Joaquina, assim como o período que 

corresponde cada um deles e sua classificação dada por esta pesquisa: livros grandes, cadernos pequenos, 
cadernos escolares e volumes de páginas. 
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textual para se fundamentar e se explicar, sua materialidade deve aparecer a fim de que nossos 

leitores possam ser conduzidos ao mesmo cenário que motivou nossas ideias e hipóteses, 

afinal, como afirma Roger Chartier, “nenhum texto existe fora do suporte que lhe confere 

legibilidade; qualquer compreensão de um texto, não importa de que tipo, depende das formas 

com as quais ele chega até seu leitor”.14  

Assim, valorizamos e analisamos o manuscrito de Anna Joaquina naquilo que o seu 

texto apresenta e como o apresenta, conjuntamente. No decorrer desse processo, seguimos o 

desenvolvimento da prática de escrita joaquiniana sem com isso deixarmos de pensar nos 

tipos de materiais que a carregam. As significações dadas por este estudo despontaram, 

portanto, através do modo como se deu o entrosamento da página com o conteúdo que se 

arquivou nela. Longe de inventar uma modalidade de expressão em que figuraria esse 

manuscrito, ainda que preocupados com a sua forma, optamos por pensá-lo em sua 

singularidade. Para construir a sua história (ou parte dela), foi preciso liberar a sua voz, 

anular, de certa forma, a cena em que fala, isto é, colocá-lo à frente dela para que esta voz 

tornasse sensível o verdadeiro corpo ao qual ela pertence.15 Tratá-lo como o próprio 

acontecimento a ser estudado sem dissolvê-lo no contexto no qual se originou, sem deixá-lo 

sufocar-se por ele. Nesse sentido, tentamos não reenviar essas palavras a um lugar, fixá-las, 

mas correr o risco de trabalhá-las no cerne de seu registro, como sendo elas o próprio 

fenômeno a se pensar, trazendo suas particularidades à luz do saber científico por meio de 

uma história das palavras, do suporte, da prática de escrever.16 

Tamanha escolha não é indiferente às demais opções de trabalho; ela apenas não se 

subsume a nenhuma condição de gênero, de classe, ao interior de um contexto descrito e pré-

definido. A prática de escrita, aqui, antevê a todas as demais articulações que podem ser feitas 

e que, certamente, complementariam este estudo. Assim, é por meio das palavras, reunidas e 

separadas, organizadas e dispostas na sobra de folha, no papel disponibilizado com a ajuda de 

outrem, que o contexto aparece e é muitas vezes tecido, pois pensar desse modo permitiu que 

esses traços manuscritos falassem por si mesmos, ainda que com toda a sua fragilidade 

imanente. “O lugar é o que dá lugar”, escreveu Rancière,17 uma vez que toda produção de 

fala pode representar-se como a exata expressão de sua própria legitimidade. 

                                                           
14 CHARTIER, Roger. Textos, impressões e leituras. In: HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995, p. 220. 
15 RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história: um ensaio de poética do saber. São Paulo: EDUC/Pontes, 1994, 

p. 55. 
16 Sobre o trabalho do historiador e a singularidade das palavras, cf. SALOMON, Marlon. Arquivologia das 

Correspondências. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 40-42.  
17 RANCIÈRE, op. cit., p. 74, grifo do autor. 
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Ressaltamos, com isso, o quanto nos foram importantes as obras acerca da escrita 

memorialística, da sociologia dos textos, dos arquivos pessoais e, sobretudo, das relações 

presentes no ato de produzi-las. No cruzamento com outras fontes, elas ajudaram a detectar 

algumas especificidades do exercício de escrita em Anna Joaquina e nos levaram a considerar 

todo o espaço – temporal e social – que contém sua prática: do começo, com a escolha por 

reaproveitar certos materiais, antes pertencentes a outro universo de escrita, para inserir suas 

notas até, finalmente, ao fechar o suporte, o instante em que seus registros estão concluídos.  

Diante desse foco, estruturamos este trabalho em dois capítulos. No primeiro deles, 

inicialmente, tentamos reconstruir o ambiente em torno da economia doméstica vivenciada 

pela família de Anna Joaquina em contraposição aos valores palpáveis e que custeariam os 

artefatos imprescindíveis a uma prática de escrita, nomeadamente, o papel, os cadernos de 

papel, os livros em branco de capa dura, a tinta e o suporte para a tinta, bem como a pena. 

Nosso objetivo foi tentar compreender uma conjuntura que possibilitasse encontrar algumas 

explicações sobre o fato de Anna Joaquina ter reaproveitado, com a sua escrita, páginas antes 

relativas a outras ocupações, tal como aquelas empregadas em instituições públicas e 

estabelecimentos de instrução primária, lugares, inclusive, de exercício profissional de alguns 

de seus irmãos, como já antecipamos. Entre informações encontradas nos jornais e notas 

fiscais de compras desses artigos, descobrimos que o papel se configurava material caro para 

aquela sociedade, material prescindível de acordo com o uso que se pretendesse dar a ele.  

Visto que a memorialista fez uso de mais de um tipo de suporte, perseguimos em meio 

aos documentos os materiais de escrita, entre livros e cadernos, coevos e congêneres àqueles 

utilizados por ela. Esse procedimento permitiu descobrir alguns dos mecanismos de 

preparação, ordenação e especificação que seguem a grande maioria dos manuscritos de 

caráter oficial e público, arquivos essenciais das atividades exercidas pela administração de 

Goiás, assim como pelas demais instituições do Estado. Seus rastros estão inscritos no 

Memorial e conduziram à sua história tanto que, guiados por estas tipologias, delimitamos os 

quatro grupos de suportes que o caracterizam em: livros grandes, cadernos pequenos, 

cadernos escolares e volumes de páginas. Outro grupo de documentos de arquivo fez-se 

fundamental, em sentido paralelo, para tentarmos cartografar os itinerários traçados por esses 

materiais até sua transmutação em Memorial de Lembrança. Para autenticar seus antigos 

usuários no interior da lógica administrativa e escolar usamos não apenas as informações do 

manuscrito de Anna Joaquina, mas uma série de ofícios e livros administrativos com o intuito 

de comparar – inclusive, com toques grafológicos – e deslindar esse espaço vizinho à sua 

vivência concreta. Dessa maneira, refletimos também a respeito das oportunidades textuais 
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que a autora provavelmente conheceu, considerando uma suposta intertextualidade vigente em 

seu manuscrito mediante a iteração de outros substratos que podem ter influído em suas 

próprias condições de reprodução dos fatos e feitos e, por conseguinte, do sentido dado ao 

trabalho de produzir o Memorial; assunto, aliás, ao qual voltamos no capítulo seguinte, uma 

vez que ao tratar da organização de sua escrita trazemos estas mesmas tipologias à tona. O 

Memorial não foi indiferente à sua época e lugar de produção. A forma de seus registros, 

curtos e moderados pela pena, caminha a par à carestia material vivida pela sociedade na qual 

foi produzido. 

Frente a essa arquitetura mobilizada pela prática escriturística de Anna Joaquina, o 

contexto sociocultural aparece não como determinante, como condicionante possível das 

particularidades apresentadas no Memorial. Em parte, sua vida e a das pessoas que lhe foram 

próximas são trazidas à discussão na medida em que se tornam, durante nossa construção, os 

imaginados coadjuvantes da história desse arquivo pessoal.    

No segundo capítulo, direcionamos a pesquisa, especificamente, para a análise de seu 

exercício de escrita e ressaltamos a forma como Anna Joaquina se expressa por meio dele. 

Como um texto memorialístico, mostramos que sua prática é ao mesmo tempo contínua e 

fragmentada, não de todos os dias, nem realizada diariamente, mas conectada rigorosamente 

ao tempo narrado em vários níveis. Demonstramos que o tempo lhe era central, na 

estruturação de suas folhas, na composição de seus relatos e como conteúdo registrável. 

Apresentamos também uma escrita que não foi exclusivamente individual. Com participações 

externas em benefício, no limite, de um projeto evocativo que aspirava a preservação do 

tempo, levantamos questões baseadas nesse contato com o Memorial, partilhado e 

compartilhado entre os integrantes de sua família, ampliando suas pensadas funções para além 

do estatuto de arquivo, que só recebe as informações, mas, quem sabe, ainda como material de 

leitura, mesmo que de acesso restrito. E, por isso, consideramos sua escrita, até certo ponto, 

aberta, dissociada de um discurso afetivo e efusivo. Contou-se o que se podia e o que se achou 

que deveria contar, acondicionando nos papéis os eventos significativos – ordinários e 

extraordinários – de sua sociabilidade. Praticou-se a escrita, mas, sobretudo, guardaram-se os 

acontecimentos a partir dela, tal qual um arquivo em letras e números. Assim, ao exercício 

escritural, acrescenta-se também uma prática de arquivamento. Suas escolhas são evidentes e 

discutidas nesse capítulo desde a eleição do nome por ela dado ao seu conjunto de papéis – 

Memorial de Lembrança – até o momento em que seus relatos se encontram definitivamente 

assentados na página, com todos os seus equívocos e deixas, literais e simbólicas.  
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Ainda nessa parte do trabalho, refletimos mais detidamente sobre como o conteúdo 

privilegiado pelo Memorial não pode ser significado simplesmente pelo conjunto de suas 

palavras, mas, ao mesmo tempo, pela ausência delas. Suas manifestações mais minúsculas 

mostraram ser portadoras de revelações, muitas vezes, nebulosas, porém significantes do 

modo como a memorialista entendeu a escrita do Memorial. Ao mapearmos seus silêncios, 

justapormos os “ditos” com os “não-ditos”, considerarmos suas pausas e recessos, pensamos 

sobre os limites impostos pela sua escrita e desvelamos certas particularidades dentro e fora 

dela, em como descrever a vida não quer dizer, necessariamente, relatar a vida. Os planos da 

escrita e da experiência registrada por ela, essencialmente, não se encontram em vários 

aspectos de seu manuscrito.  

Por fim, com essa perspectiva de análise, intentamos evidenciar que o ato de escrever 

não pode ficar aquém dos suportes materiais que o possibilitam. Que à compreensão da escrita 

podem se ligar outros fatores que ultrapassam a posição comumente dada a ela pela história, 

como fonte representativa de um contexto. Tentar identificar e reconhecer os elementos, por 

vezes, não mais gritantes que os mudos, presentes em seu advento, podem mostrar-nos os 

desvios do que antes era considerado fato dado, afinal, sobre o que Anna Joaquina escreveu? 

Pergunta que, em geral, resume a curiosidade em torno do Memorial. Para uma possível 

resposta, substitui-se a pergunta: o que podem seus testemunhos materiais, da passagem entre 

os séculos XIX e XX em Goiás, revelar? Com isso, não se quer retornar, após um movimento 

de afastamento, ao pressuposto teórico de uma historiografia para qual as palavras, no tecido 

próprio em que são compostas, devem ser caladas para que se possa fazer falar o que não fala. 

Não há ostentação da palavra n’O Memorial; ao contrário, ele é demasiadamente econômico. 

Nele, a palavra não abunda, não há excesso de palavra, mas antes uma raridade constitutiva de 

palavra. Com o estudo da materialidade de seus suportes, pretendemos compreender como 

essa palavra rara se torna possível. Assim, podemos pensar que se, no século XIX, os desvios 

dos trajetos da palavra escrita alçaram aqueles que até então não tinham voz à condição de 

seres falantes, no final daquele século, em algumas regiões do Brasil, essa palavra torna-se a 

própria forma da raridade. 
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CAPÍTULO I 

 

OS SUPORTES DA ESCRITA 

 

1.1 Um arquivo pessoal: do social ao material (e vice-versa) 

 

Como atividade concreta, escrever “consiste, sobre um espaço próprio, a página, em 

construir um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi previamente isolado”. 

Neste nível, três elementos são decisivos: a página em branco (espaço de produção), a 

construção do texto por meio de uma série de operações articuladas (gestuais e mentais) que 

traçam na página as trajetórias desenhadas em palavras e frases e, por fim, o jogo 

escriturístico, cujo alvo é a eficácia social, atuando sobre a sua exterioridade, ao fazer com 

que uma informação recebida de fora se encontre aí coligida, classificada, imbricada num 

sistema e, assim, transformada; ou ao fazer com que as regras e os modelos elaborados neste 

lugar excepcional – o laboratório da escritura – permitam agir sobre o meio e transformá-lo.18 

Sobre os dois últimos pontos, falaremos ao longo do desenvolvimento deste trabalho e mais 

detidamente no capítulo ulterior. Comecemos, pois, pela página, ou melhor, pelo suporte de 

escrita, por seu caráter elementar no “laboratório da escritura”, como assinala Michel de 

Certeau. A estrutura do suporte, cruzada à expressão narrativa que tem ele a oferecer – seca 

ou fecunda – colabora com o entendimento em torno dos procedimentos adotados para fins de 

arquivo pessoal ou arquivo de si, isto é, materiais dotados de experiências cotidianas, 

emoções minúsculas e práticas ordinárias.19 

Anna Joaquina deixou escrita, em vinte e oito volumes, parte da sua própria história 

entrecruzada à história da Cidade de Goiás. Através de seus registros, em geral, curtos e 

breves, inseridos num tempo cronologicamente ordenado, ou seja, organizado nos papéis em 

anos, meses, dias e, por vezes, horas a que se refere, inscreveu uma história do que se podia 

ver, do que se precisava guardar; a história de si, mas também a história dos outros e, quem 

sabe, para os outros. Para materializar esse suposto projeto evocativo, foram praticamente 

cinco décadas de registro (1881 – 1930) em que amarrou à superfície do tempo, mediante seu 

arquivo em letras e números, os acontecimentos – ora sabidos, ora testemunhados – e que 

                                                           
18 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 225-226. 
19 Cf. ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 09-34, 

1998, p. 10 et seq. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2061/1200>. 
Acesso em: 10 jul. 2009; e mais tarde ARTIÈRES, Philippe; KALIFA, Dominique. L’historien et les archives 
personelles: pas à pas. Sociétés & Représentations, Paris, v. 1, n. 13, p. 07-15, 2002, passim. Disponível em: 
<http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2002-1-page-7.htm>. Acesso em: 02 ago. 2012.  



29 
 

diziam respeito à sociabilidade da Goiás de então. Assim, são escritos que tratam, sob a ótica 

da autora, dos principais eventos e movimentos da cidade e que receberam lugar em suas 

páginas através de sua seleção.  

 

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

 

Mas como os fatos sociais, perpetuados por um ato da escrita, abandonaram seu estado 

de invisibilidade para se configurarem como figura da história? O Memorial de Lembrança, 

manuscrito original, encontra-se no acervo do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do 

Brasil Central. Essa massa documental teria sido doada por Lili,21 irmã mais nova de Anna 

Joaquina, ao historiador Cônego Trindade, amigo da família, após a morte da autora. 

Independentemente do conjunto de informações que suas notas pudessem oferecer, guardar 

esses papéis, ainda que não tenha sido uma ação delegada por Anna Joaquina em face de seu 

acidente, certamente inspirou seus familiares a atuar segundo os parâmetros e a imagem-

referência provavelmente imaginados pela memorialista, fazendo, assim, a doação. Só doa um 

arquivo quem supõe que os escritos configurarão para a história o que o titular – centro lógico 

da ação – fez para a sua época. “É difícil imaginar o gesto da doação sem o espírito da 

notabilização” e pensar sobre a globalidade de sua lógica é o que tentaremos fazer neste 

trabalho.22  

O diretor do Instituto, Antônio César Caldas Pinheiro, em conversa informal, disse-nos 

que, após o falecimento do Cônego Trindade, sua biblioteca particular, na qual constava o 

Memorial, foi levada para a Cúria Metropolitana de Goiânia que, por sua vez, teve o acervo 

                                                           
20 VIANNA, Aurélio; LISSOVSKY, Maurício; SÁ, Paulo Sérgio Moraes de. A vontade de guardar: lógica da 

acumulação em arquivos privados. Arquivo & Administração. Publicação oficial da associação dos 
arquivistas brasileiros, Rio de Janeiro, v. 10-14, n. 2, p. 62-76, jul./dez. 1986, p. 66. 

21 A mãe de Anna Joaquina, Dona Luiza Joaquina da Silva, deu seu nome à filha caçula, Luiza Joaquina de 
Souza Marques, que nasceu em 09 de março de 1858. Lili também se tornou professora de primeiras letras 
como Nhola e faleceu em 22 de junho de1945 sem ter se casado e sem filhos. Cf. CARVALHO, Euzébio 
Fernandes de. O rosário de Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques 
(Cidade de Goiás, 1881 – 1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa 
de Pós-Graduação em História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2008a, , p. 130-131. Disponível em: <http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-
01-26T134906Z-558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010. 

22  VIANA; LISSOVSKY; SÁ, op. cit., p. 68-69. 
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transferido ao IPEHBC. No manuscrito, é somente no último ano de registro (1930) que 

percebemos a figura do então jovem padre Trindade. 

 

Dia 27 Domingo as 8 h.as da manhan [sic], eu Benedita e Nhola Santhomé fomos na 
chacara de Liciduo. q.do viemos o P.e José da Trindade veio dispidir [sic] p.a ir com o 
Bispo p.a Bom fim [sic].23 
Dia 28 Chegou o P.e José da Trindade já ordenado.24 
Dia 31 O S.r P.e José da Trindade celebrou a 1ª vez missa na Igreja do Carmo, dep.s 
Nhola convidou p.a tomar café com nôsco [sic], e veio.25 
Dia 10 Domingo Esteve aqui o P.e Trindade demanhan [sic], e a noite, e t.m.b.m o 
Joãozinho da C.ta q.’ veio dispedir p.a ir p.a Baliza em favor do Eduardinho Guedes 
de Amorim.26 
Dia 11 O P.e Trindade e Nhô Domingos estiverão [sic] aqui denoite. nesse dia 
faleceu repentina- o Jozé Pirillo o qual foi m.to sentida.27  
Dia 15 As 6 h.as da tarde sahiu [sic] a prossição [sic] de N. S. da Gloria tendo eu ido 
a festa, celebrada p.los P.e Sellizianos [sic]. Na recolhida da prossição, pregou o 
jovem P.e José da Trindade, que agradou todo o auditorio. Quando vim fui beijar 
Senhor dos Passos.28 
Dia 16 O P.e Trindade esteve aqui, veio pedir Benedita p.a fazer cortina p.a janella do 
4 da caza [sic] do Bispo D. Manoel. nesse dia eu fui na Abadia, Denoite Mariquita 
Nery esteve aqui.29 
Dia 19 O P.e Trind.e esteve aqui denoite.30 
Dia 16 O Bispo Chegou com o P.e Trind.e (Bonfim).31 
Dia 30 P.e Trindade esteve aqui.32 

 

As passagens acima foram as únicas encontradas que fazem referência clara no 

Memorial ao reconhecido Cônego Trindade. Através delas verificamos que, assim que 

ordenado e, portanto, possibilitado de exercer suas atividades paroquiais na cidade, padre 

Trindade logo passou a frequentar a casa de Anna Joaquina a convite de Nhola, também irmã 

da autora.33 A aproximação voluntária de Anna Joaquina e de sua família com os clérigos da 

cidade é demonstrada pelos registros que fez ainda na primeira década de produção do 

                                                           
23 MARQUES, 1930.04.27. As referências a respeito dos apontamentos efetuados no Memorial seguirão a ordem 

autoria, ano, mês e dia, quando necessário for, em que o registro foi feito.  
24 MARQUES, 1930.07.28. 
25 MARQUES, 1930.07.31. 
26 MARQUES, 1930.08.10. 
27 MARQUES, 1930.08.11. 
28 MARQUES, 1930.08.15. 
29 MARQUES, 1930.08.16. 
30 MARQUES, 1930.08.19. 
31 MARQUES, 1930.09.16. 
32 MARQUES, 1930.09.30. 
33 Pacífica Josefina de Castro (1846 – 1933) foi fruto do segundo relacionamento de Dona Luiza, com Antônio 

José de Castro (1804-1866). Conhecida por Mestra Nhola, como professora de escola particular de ensino 
mútuo cumpriu papel fundamental à história da instrução pública em Goiás. Cf. BRETAS, Genesco Ferreira. 
História da instrução pública em Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1991, p. 547-551 e BRITTO, Célia 
Coutinho Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 69-91. Sobre o ensino 
mútuo ou método lancasteriano em Goiás, ver também: SANT’ANNA, Thiago Fernando. Gênero, história e 
educação: a experiência de escolarização de meninas e meninos na Província de Goiás (1827-1889). Brasília: 
UNB, 2010. 237 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2010, p. 161- 171.  



31 
 

Memorial, acentuando-se com o passar da idade da memorialista e de suas irmãs. Com 

bastante regularidade, testemunhamos relatos de visitas trocadas e convites para almoço, 

jantar e café em sua casa. Entretanto, finda a prática de escrita no Memorial em 17 de 

dezembro de1930, ficamos impossibilitados de acompanhar o desenvolvimento da supracitada 

amizade entre o eclesiástico e a família da autora, mas não seria equivocado imaginar que a 

relação entre eles se estreitara, pois não ocorreu de modo diferente com outros párocos 

atuantes na cidade à época da atividade narrativa de Anna Joaquina, como demonstraremos 

através de seus relatos. 

 

1.1.1 Por um arquivo pessoal: caminhos precedentes 

 

Em favor da prática de escrita no Memorial, defendemos a ideia de reaproveitamento 

de materiais (tinta, pena, caneta para pena, lápis e, sobretudo, cadernos e folhas) por parte de 

Anna Joaquina, pois praticamente todos os volumes empregados por ela apresentam rastros de 

outrem, ou ainda a indicação de que ali houvera uma construção/reunião material para tal fim. 

Tal fato nos leva a pensar sobre as possibilidades e recursos disponíveis ao exercício 

escritural nos períodos em que a autora a ele se dedicou. Assim, na tentativa de detectar – e 

não decretar34 – o que se via nos finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, 

observamos que a carestia e, inclusive, a escassez de gêneros básicos à vivência da sociedade 

vilaboense era tema com certo fluxo em quase todos os jornais do período.35 

                                                           
34 Alain Corbin, em entrevista realizada na Universidade de La Rochelle, a 21 de novembro de 2003, foi 

questionado a respeito do livro O mundo reencontrado de Louis-François Pinagot: no rastro de um 
desconhecido que trata sobre a “atonia de uma existência comum”. Nesta obra, Corbin propôs-se a usar a 
técnica cinematográfica da câmera subjetiva para recriar “o possível e o provável, esboçar uma história virtual 
da paisagem, da sociedade habitual e dos ambientes”. Em resposta, disse ele que, sem conseguir penetrar na 
intimidade de Pinagot, tentou ressuscitar o que havia em sua volta, pois assim, apesar de não conseguir 
conhecê-lo, conseguiria ver o que ele via, colocando-se em seu lugar. Afirmou também não ser possível 
penetrar absolutamente nas mentalidades, entretanto, o “problema, para o historiador, é de detectar, e não de 
decretar”. Cf. CORBIN, Alain. O prazer do historiador. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 25, n. 
49, p. 11-31, 2005, p. 22-25. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbh/v25n49/a02v2549.pdf>. Acesso 
em: 19 nov. 2011.  

35 Cf. GOYAZ. Orgão do Partido Liberal. Cidade de Goiás, n. 06, 31 out. 1885. Noticias, p. 03. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; AINDA a fome. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 175, 06 fev. 1896, p. 3. Hemeroteca Digital 
Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; PREÇOS dos gêneros allimentaticios do mercado desta cidade. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, 
n. 32, 05 out. 1885. Secção noticiosa, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível 
em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 
fev. 2013; CARESTIA, A. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, n. 37, 07 out. 1885. Collaboração, p. 01. 
Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
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Protestamos pois contra isso de se querer fazer carga ao povo da anarchia actual, 
quando o povo até então a tudo tem se conservado alheio, limitando-se, qual  
rebanho de Panurgio, a pagar os impostos e  soffrer os effeitos da baixa do cambio e 
da carestia geral.36   

 

No Memorial, encontramos algumas passagens que igualmente evidenciam essa 

situação vivenciada pela antiga capital em determinados momentos na virada do século XIX 

para o século XX.37 Em 10 de novembro de 1919, Anna Joaquina relatou ter havido bonita 

serenata por motivo da queda dos preços do mercado que “estavão num exagero de careza nos 

gêneros alimentícios.38 Dias depois, afirmou estar o mercado “m.to custozo de se comprar”, já 

que “os mant.o estava pouco” a ponto de almoçarem apenas carne e farinha de “tão vazio” que 

o estabelecimento comercial se encontrava.39 

 A carestia anunciada e propagada por Anna Joaquina, bem como pelos periódicos que 

circulavam em Goiás, fornece uma visão apenas ampliada da situação. Contudo, se levarmos 

em consideração os gastos, quando declarados, efetuados pela memorialista e sua família e os 

justapusermos aos valores dos artefatos necessários à prática de escrita durante o tempo de 

registro, talvez nos aproximemos melhor dos preceitos usados pela autora para o 

reaproveitamento das páginas.  

Em um dos raros momentos de efusão inscritos no manuscrito, Anna Joaquina 

permite-nos dimensionar de maneira mais direta aquilo que considerava dispendioso, quando 

relata ter pagado a “Ant.o Jubé”, seu procurador, “100:000 q. horror!”, pela “procuração da 

herança de Mariq.a”, sobrando a ela a deixa de “só 900:000”.40 Sua manifestação em palavras, 

legitimada pelo uso do ponto de exclamação, evidencia de modo particular suas intenções 

com a colocação: em vista do valor pago, isto é, 10% do total recebido, Anna Joaquina ficou 

horrorizada com o preço do serviço prestado por Antônio Jubé. Por outro lado, em 1916, 

pagou por sua dentadura um valor igualmente alto (80$000), o que quer dizer que sua 

                                                                                                                                                                                     
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.    

36 TRISTE realidade, A. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 44, 31 mar. 1892, p. 01. Hemeroteca Digital 
Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.    

37 Sobre os efeitos das carências alimentares na saúde dos goianos ao longo do século XIX, frente ao verdadeiro 
estado crônico de carestia e de crise alimentar, ver: MAGALHÃES, Sônia Maria de. Alimentação, saúde e 
doenças em Goiás do século XIX. Franca: UNESP, 2004. 254 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Franca/SP, 2004, p. 49-156. 

38 MARQUES, 1919.11.10. 
39 MARQUES, 1919.11.29; MARQUES, 1919.12.04. 
40 MARQUES, 1926.03.08, grifo nosso. 
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indignação – ou a ausência desta – com o custo despendido está diretamente ligada ao produto 

pelo qual paga. Teria ela pensado como poderia uma folha de papel manuscrita, com algum 

selo e assinatura, valer tanto? Seria a proximidade de sua família com Antônio Jubé, da qual 

falaremos mais à frente, a razão de sua reação, pois esperava desta outra parte um preço 

ajustado com a proximidade então existente? Ou estaria sua surpresa relacionada ao tempo de 

trabalho? Mesmo que na antiga capital de Goiás o trabalho rústico e artesanal se fizesse 

necessário diante de algumas carências materiais – o que tem certa relação com o tempo que 

levam as coisas para serem concluídas – Anna Joaquina morava na cidade e deveria estar 

familiarizada com os preços praticados. Mas, certamente, o tempo aqui segue em ritmo com a 

natureza, aquele do tempo longo e necessário, cujo “produto precioso”, escreve Walter 

Benjamim, citando Valéry, é resultado do acúmulo “de uma longa cadeia de causas 

semelhantes entre si”, de uma paciência que, antigamente, o homem imitava.41 Desta forma, o 

embate gerado pelo valor cobrado de Anna Joaquina por um trabalho de procuração pode tê-la 

assustado, afinal, contradiz o ritmo compassado das coisas que a cercam, cujo tempo usado 

para se definirem certas situações costumava ser um pouco mais dilatado.  

Não possuímos documentos que confirmem o óbito de Mariquinha – outra de suas 

irmãs – mas esta faleceu em 21 de maio de 1925.42 “As 4 horas da tarde deu a alma ao 

Creador [sic] Mariq.a minha irman [sic]!. dia d’Assunção. Nessa noite veio m.ta gente aqui”, 

disse em nota a memorialista. O fato é que Mariquinha deixou uma casa de herança da qual 

duas das beneficiárias foram Lili e Anna Joaquina, e que foi vendida ao Sr. Nazareno Roriz 

em 04 de março de 1926 por 3:200$000, livre de despesas, cabendo a autora a quantia de 

1:000$000.43 Em outras passagens, não com a mesma clareza na manifestação das sensações, 

a autora também anotou alguns custos, bem como algumas receitas, o que pode nos fornecer 

informações, de certa maneira, sobre a disposição do orçamento doméstico realizado pelas 

pessoas de sua casa.  

 

                                                           
41 BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: ______. Magia e técnica, 

arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 206. 
42 Maria Luiza de Castro foi a quarta na ordem de nascimento dos filhos de D. Luiza. Mariquinha nasceu em 14 

de julho de 1851 e também foi filha do relacionamento de D. Luiza com Antônio José de Castro, assim como 
Nhola e Totó. Foi a única das filhas mulheres que se casou. Em 14 de novembro de 1869 Maria Luiza uniu-se a 
Antônio Manoel Gomes da Neiva, açougueiro e também membro da Câmara Municipal da Cidade de Goiás. 
Cf. CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura 
de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 – 1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação 
(Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Faculdade de Ciências Humanas e 
Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, p. 117. Disponível em: 
<http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z-
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010.    

43 MARQUES, 1926.03.04. 
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Dia 9 Eu paguei assinatura do “Anjo da Guarda” 3$.44 
Dia 26 O André de [?]45 fez a fornalha46 d’aqui p.r 3$000.47 
Dia 10 A cozin.a Maria do Carmo foi despachada da qui p.r q.’ quiz [sic] ir p.a caza 
[sic] q.’ dava m.s de doze (o q.’ não vale) [...].48   
Dia 16 foi o sofa e cadeiras p.a envernizar.49  
Dia 19 Vierão [sic] as cadeiras e Sofá já prompto [sic] custando p.r tudo 25$ [...].50  
Dia 19 fiz pagm.to das limp.a das mobília daqui. q.’ importou em 30$000.51 
Dia 14 Eu comprei um ferro p.a engomar p.r 8$000.52 
Dia 8 Eu e Nhola fomos em caza do Costinha pagar m.a dentadura q.’ foi 80 mil.rs 
m.s eu levei 50$ [...].53 
Dia 11 Eu e Lili fomos com Alex.a na loja fazer compras, de pratos fazenda e [etc]54 
(40$) [...].55 
Dia 10 Eu e Mariq.a fomos na Caixa Economica tirar 50$000 p.a pagar o pedr.o q.’ 
caiou o estuque,56 e Sala.57 
Dia 11 Luné veio nos cobrar o annual do Senhor dos Passos, pagamos 22$000.58 
Dia 5 P.e Souza celebrou missa aqui no Carmo e dep.s veio tomar cafe aqui. Denoite 
Adalberto veio trazer aluguel 50$000.59 
Dia 14 O Godofrêdo de Azev.o veio trazer o aluguel de caza 40$000.60 
Dia 8 as 10 h.as Eu e Mariq.a fomos vizitar [sic] Filipa, e  fui t.mb.m pagar Cecilia q.’ 
fez o colxão [sic] (8000).61 
Hoje 4 de Julho, Ben.e me entregou 71$650 p.a dispezas do mez.62   
Dia 19 Eu e Nhola fomos tiramos 87$87 milres p.a dispezas [sic], p.r q.’ a intend.a 
não tinha pago os 4 mezes [sic] [...].63     
Dia 1º de Novembro de 1923 Quinta. [...] As 11 h.as do dia eu e Ben.a fomos em caza 
de Nelito comprei uma bacia de banho a 25$000 detarde fomos a reza.64 
Dia 3 ao ½ dia Adalberto Cam.o veio trazer aluguel de caza 60$000.65 
Dia 3 Domingo fui a missa das 10 h.as na Boa M. Dep.s Adalberto veio pagar aluguel 
de caza 60$ Dep.s sahiu zangado comigo p.r q.’ eu não deixei Nhola aceitar 60$ e 
sim 70$ elle deu.66 

                                                           
44 MARQUES, 1910.06.09. 
45 Este símbolo indica um trecho do Memorial onde não é possível realizar a leitura da palavra completa, 

tampouco deduzir por comparação ou outro instrumento metodológico. 
46 Fogão a lenha.  
47 MARQUES, 1913.05.26. 
48 MARQUES, 1913.12.10. 
49 MARQUES, 1914.11.16. 
50 MARQUES, 1914.11.19. 
51 MARQUES, 1914.12.19. 
52 MARQUES, 1915.06.14. 
53 MARQUES, 1916.06.08. 
54 Aqui, Anna Joaquina utilizou um símbolo muito parecido ao utilizado em documentos do século XVIII e que 

representa “etc”. Esta informação foi dada por um dos transcritores do Memorial, o historiador e paleógrafo 
Antônio César Caldas Pinheiro, também diretor do IPEHBC. Nesse sentido, a palavra “etc” entre colchetes nos 
relatos da memorialista e transcritos nesta pesquisa dirão respeito a este símbolo.    

55 MARQUES, 1918.07.11. 
56 Material a base de cal, gesso e areia, cuja pasta foi muito utilizada no século XIX em decoração de fachadas, 

como também no interior de construções sobre rebocos de alvenarias, forros e sancas. Cf. CALDAS, Wallace 
[Arquiteto]. Restauração de elementos em estuque. Disponível em: 
<http://marciabraga.arq.br/voi/images/stories/pdf/estuque.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2013. 

57 MARQUES, 1918.10.10. 
58 MARQUES, 1919.03.11. 
59 MARQUES, 1920.01.05. 
60 MARQUES, 1920.06.14. 
61 MARQUES, 1921.01.08. 
62 MARQUES, 1922.07.04. 
63 MARQUES, 1923.04.19. 
64 MARQUES, 1923.11.01. 
65 MARQUES, 1924.07.03. 
66 MARQUES, 1924.08.03. 
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Reparemos que os registros em torno dos gastos realizados, por um motivo ou outro, 

passaram a figurar no Memorial somente a partir do século XX, ainda que as anotações 

cotidianas tenham seu início em 1881, ano em que Anna Joaquina completou 26 anos. Talvez 

este grupo de assuntos – os gastos e as receitas – não tenha atraído sua pena até então ou, 

quem sabe, a dinâmica de sua casa tenha se alterado, de modo que ela passasse a 

responsabilizar-se por alguns afazeres dos tipos mencionados nos registros; o que não 

significa que todos os pagamentos tenham sido efetuados com rendimento adquirido por ela, 

como verificamos, por exemplo, no relato do dia 04 de julho de 1922, no qual conta que 

Benedita lhe entregou um dinheiro para pagar as despesas do mês.67 Sabemos, a partir das 

anotações efetuadas no manuscrito, que Benedita, considerada um membro da família, fazia 

bordados por encomenda, recebendo, inclusive, visitas e pedidos de mães interessadas em 

instruir suas filhas nessa arte.68 Embora Benedita tenha se casado com Durval Mesquita em 15 

de outubro de 1910, pouco foi o tempo em que a cria de Nhola esteve em residência diferente 

da mestra, já que Durval, seu marido, constantemente viajava, ficando, às vezes, mais de um 

mês fora da cidade. Desse modo, com os trabalhos de bordado, Benedita deveria contribuir 

com parte das despesas da casa ou mesmo toda ela em alguns dos meses, pois foi em 19 de 

                                                           
67 Benedita da Costa Oliveira, mais tarde conhecida como “Benedita de Inhola”, ainda pequena foi morar com a 

mestra Nhola devido a um pedido feito pela própria mãe, D. Augusta. Grávida a parir e com o marido ausente, 
mobilizado em virtude de revolta no Governo de Floriano Peixoto, a mãe de Benedita pediu à professora que 
mantivesse temporariamente sob seus cuidados a menina. Entretanto, normalizadas as coisas, Benedita não 
mais quis voltar à casa dos pais, crescendo, estudando e casando-se na casa de Nhola, onde lhe nasceram os 
dois filhos, Pacífico – assim chamado em homenagem à mestra – e Evaristo. Cf. BRITTO, Célia Coutinho 
Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 77-78. Até os últimos dias de 
registro do Memorial, foi onde Benedita morou boa parte do tempo.  

68 Cf. MARQUES, 1916.02.15; MARQUES, 1918.02.13; MARQUES, 1919.05.14; MARQUES, 1920.10.28; 
MARQUES, 1921.08.22; MARQUES, 1921.10.14; MARQUES, 1922.04.25; MARQUES, 1922.05.10; 
MARQUES, 1923.04.07; MARQUES, 1924.03.12; MARQUES, 1924.04.09; MARQUES, 1924.09.07; 
MARQUES, 1925.01.12; MARQUES, 1926.01.14; MARQUES, 1926.03.09; MARQUES, 1926.09.01; 
MARQUES, 1926.12.30; MARQUES, 1927.02.04; MARQUES, 1927.03.12; MARQUES, 1927.03.15; 
MARQUES, 1929.07.07; MARQUES, 1930.03.25, entre outros. O ensino das “prendas domésticas” às 
meninas estava previsto legalmente desde 1827 por meio da lei de 15 de outubro, o primeiro ordenamento legal 
sobre instrução primária do Império que orientaria as ações públicas e privadas em torno da escolarização no 
país. Com dezessete artigos, o Decreto-Lei introduziu algumas mudanças no ensino, mas muitas delas só foram 
implementadas na Cidade de Goiás quando a primeira mestra de escola pública feminina, Maria Romana da 
Purificação, foi aprovada em concurso em 1832. Cabiam a elas, as mestras, segundo o artigo 12º, ensinarem às 
alunas as prendas que serviriam à economia doméstica. Na Província de Goiás, em 1835, foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa o Decreto-Lei de instrução pública nº 13, alinhado àquelas prescrições primeiras. O 
Decreto nº 7.247 de 19 de abril de 1879, que objetivava reformar o ensino primário e secundário do município 
da Corte e reforçava a necessidade do ensino das noções de economia doméstica, dos trabalhos de agulhas e 
costura simples às meninas, parece ter sido referência também para Goiás, pois, em 1884, esses aprendizados 
faziam parte do currículo das normalistas de acordo com o regulamento relativo ao curso normal da antiga 
capital. Cf. SANT’ANNA, Thiago Fernando. Gênero, história e educação: a experiência de escolarização de 
meninas e meninos na Província de Goiás (1827-1889). Brasília: UNB, 2010. 237 f. Tese (Doutorado em 
História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, Brasília, 2010, p. 38-67.  
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abril de 1923 que Anna Joaquina e Nhola retiraram na Caixa Econômica um valor próximo ao 

dado por Benedita, quase um ano antes, para suprir o consumo mensal.   

Lili sempre morou com Nhola e Anna Joaquina. Foi nomeada professora da escola de 

primeiras letras do sexo feminino da Freguesia do Carmo da “Provincia de Goyaz” em 08 de 

julho de 1889, mediante a aposentadoria de D. Maria Cyriaca.69 Anna Joaquina acompanhou e 

registrou a ascensão de Lili à função de mestra. 

 

[Dia]70 9 O T.e C.el Antonio José Caiado71 nomeou Lili para mestra de meninas em 
lugar da D. Maria Ciriaca Ferreira.72 
[Dia] 11 Faleceu a Mulher do S.r Paulo Marcos d’Arruda. Denoite Nhola e Lili forão 
agradecer o Caiado a nomeação.73 
[Dia] 15 Lili deu escola p.la 1ª vez.74 
[Dia] 9 O Prizid.te D.r Eduardo Augusto Montandon75 vizitou a escola de Lili, 
acompanhado do ajudante, Cap.m Brito.76  

   
                                                           
69 “Foi aposentada a professora publica da freguezia do Carmo, D. Maria Cyriaca, sendo nomeada para 

substituil-a a Exma. Sra. D. Luiza Joaquina de Souza Marques”. Cf. GOYAZ. Orgão Democrata. Cidade de 
Goiás, n. 199, 06 jul. 1889. Noticias, p. 03. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível 
em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 
fev. 2013. Maria Cyriaca Ferreira iniciou-se na profissão como mestra de escola particular do sexo feminino 
em 1863. Em 1º de janeiro de 1869 foi nomeada professora pública, na Paróquia do Carmo, para a segunda 
escola na Cidade de Goiás, onde exerceu o magistério até 1889. Cf. PRUDENTE, Maria das Graças Cunha. O 
silêncio no magistério: professoras na instrução pública na Província de Goyaz, século XIX. Goiânia: 
Universidade Católica de Goiás, 2009. 145 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-
Graduação em História: Cultura e Poder, Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2009, p. 76. 

70 A palavra “Dia” entre colchetes diz respeito a partes do Memorial em que a autora, ao invés de transcrevê-la, 
utilizou o símbolo de repetição para a ela referir-se, já que igual a da linha anterior; ou mesmo, em momentos 
outros, que a memorialista deixou de escrevê-la por conta do uso que fez de colunas para, provavelmente, 
melhor assentar seus escritos, assunto sobre o qual falaremos no capítulo subsequente.  

71 Antônio José Caiado foi presidente de Goiás de 25 de outubro de 1883 a 06 de fevereiro de 1884 em um 
período de instabilidade governamental, com presidentes permanecendo pouco tempo à frente da 
administração. Foi sucedido por Camilo Augusto Maria de Brito, permanecendo como seu vice-presidente. Cf. 
FERREIRA, Joaquim Carvalho. Presidentes e governadores de Goiás. Goiânia: UFG, 1980, p. 53-54. No 
entanto, Camilo Brito ficou nesse cargo por menos de sessenta dias, sendo sucedido por Antônio José Caiado 
que, novamente, se responsabilizou pela administração da Província até data de 01 de novembro de 1884 
quando, por carta imperial, assumiu a presidência o “Sr. Dr. José Accioli de Brito”. Cf. CAIADO, Antonio 
José. Ordem do dia n. 10. Correio Official, Cidade de Goiás, n. 45, 08 nov. 1884. Sala das Ordens, p. 05. 
Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167487&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.  Em 17 de julho de 1892, na qualidade de vice-presidente, Antônio José Caiado retomou a chefia da 
administração como primeiro presidente republicano, dado não ter o Dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim 
aceito a própria eleição para o mesmo cargo. Ver em: FERREIRA, op. cit., p. 76-77. 

72 MARQUES, 1889.07.09. 
73 MARQUES, 1889.07.11. 
74 MARQUES, 1889.07.15. 
75 “Estadista de renome, amigo e admirador de D. Pedro II”, Eduardo Augusto Montandon permaneceu como 

presidente da Província de Goiás apenas por cinco meses (03 de julho de 1889 a 06 de dezembro de 1889). Sua 
administração foi responsável pela adesão de Goiás à República, pois se organizou ali uma Câmara Municipal 
provisória que, assim que proclamada a República em 15 de novembro de 1889, tomou imediatamente 
conhecimento dos decretos emanados do Governo Provisório. Aderidos à causa, reconheceu-se, como 
Governo, uma junta provisória composta por Joaquim Xavier Guimarães Natal, José Joaquim de Souza e 
Eugênio Augusto de Melo que assumiu o poder em 06 de dezembro de 1889, encerrando-se, nessa data, 
portanto, o período da História de Goiás como Província. Cf. FERREIRA, op. cit., p. 62-63.  

76 MARQUES, 1889.10.09. 
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A partir destes trechos percebemos que a família de Anna Joaquina possuía boas 

relações sociais com famílias tradicionais em Goiás, entre as quais a família Caiado, ponto 

este determinante para a indicação de Lili, ainda que a mesma tenha sido reconhecidamente 

aprovada em concurso como consta no ofício com data de 10 de janeiro de 1890, anexo ao seu 

processo de aposentadoria. No exercício do magistério, portanto, Lili permaneceu até 07 de 

novembro de 1919 como professora efetiva, data de sua aposentadoria requerida por meio de 

atestado médico.77 Seus vencimentos nos anos de 1897 a 1899, somados às gratificações, 

eram de 80$000 mensais;78 já em 1905, de 100$000.79 No ano de 1920, como professora 

aposentada, Lili recebia em torno de 110$000 ao mês.80 Além dos respectivos recebimentos, 

suspeitamos que a jovem mestra possuísse também uma ou duas casas alugadas, pois pagou 

impostos correlatos em diferentes anos para dois endereços diferentes: de uma casa localizada 

na Rua 13 de maio81 e outra na Rua Dr. Couto de Magalhães.82  

Em 1909, Anna Joaquina mencionou que “D.r Emilio” esteve em sua casa “p.a aluguel 

da caza de Lili (rua 13 de Maio)”.83 Quanto à outra propriedade, ainda que pensemos ser 

aquela cujo aluguel foi recebido de Godofredo de Azevedo, em 14 de junho de 1920, meses 

antes a autora registrou ter Nhola dado a chave da casa em que morou Mariquinha, sua irmã, 

                                                           
77 PROCESSO de aposentadoria de Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 1919. Pasta do 

Conselho Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. Ver 
também: GOYAZ. Lei n. 457, de 18 de novembro de 1919, publicada na Secretaria da Intendência Municipal 
em 18 de novembro de 1919. Concede aposentaria á professora D. Luiza Joaquina de Souza Marques. 
Collecção de Leis Municipaes da Capital de Goyaz dos anos de 1915-1919. Capital de Goyaz: Imp. Offi. C. 
Alvez Pinto, 1921, p. 188-189. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

78 LIVRO de folha de pagamento. Cidade de Goiás, 1897-1900 [não paginado]. Manuscrito [fragmento]. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.   

79 LIVRO de folha de pagamento. Cidade de Goiás, 1905-1906, f. 14. Manuscrito. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

80 LIVRO de folha de pagamento dos funcionários da Intendência. Cidade de Goiás, 1920, f. 17. Manuscrito 
[sem capa]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

81 CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1893, f. 28[verso]. Manuscrito. Caixa de 
Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de 
lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1901, f. 33[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas 
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento 
de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 21. Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.  

82 CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1893, f. 30[verso]. Manuscrito. Caixa de 
Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de 
lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1901, f. 36[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas 
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento 
de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 22[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento dos prédios urbanos 
da capital e povoação do Bacalháo. Cidade de Goiás, 1913, f. 51[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas 
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LIVRO de lançamento de 
Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1925, f.81[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas Urbanas. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.   

83 MARQUES, 1909.03.17. 
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para Godofredo morar.84 Após a venda da casa na qual residia, Mariquinha mudou-se para a 

residência “onde era escola de Nhola”85 e, passado alguns anos, essa mesma casa, portanto, 

foi alugada a Godofredo. Por outro lado, “Godofrêdo mudou da casa de Lili”, escreveu Anna 

Joaquina em 29 de julho de 1921 e, dois dias depois, reitera nossa suspeita ao informar que 

“Alzira f.a do João Guim.es cazada com um Soldado (Santos) mudou p.a caza de Lili”.86 

Sabemos que a famosa escola de mestra Nhola funcionou por longo tempo em sua própria 

residência, a mesma da autora do Memorial.87 A partir de seu manuscrito, não temos como 

precisar o endereço desta casa em que Mariquinha e Godofredo moraram, por serem os 

registros de Anna Joaquina, além de espaçados, inconclusivos, ou melhor, pouco detalhados a 

esse respeito. Amparados pelos seus relatos, podemos apenas indicar que, seguramente, a 

propriedade em que morou Mariquinha era próxima à habitada por suas irmãs, já que, após a 

mudança de endereço, seu convívio com as mesmas aumentou sensivelmente. Nossa suspeita 

ao considerar essa proximidade de endereço não está equivocada. De acordo com Mariana 

Curado, em Rua do Carmo, ao descrever os edifícios do lado direito da Rua do Carmo (ou 

Rua Dr. Couto de Magalhães) para quem sobe a partir da ponte, na terceira casa desse 

caminho localizava-se a primeira escola de mestra Nhola, ou seja, em frente à casa em que 

residia com Anna Joaquina e Lili.88 A Rua do Carmo foi também local da primeira moradia de 

Augusta de Faro Fleury Curado, mãe de Mariana Augusta Fleury Curado, assim que chegou a 

Goiás com o marido Sebastião Fleury Curado no ano de 1896, três anos após a data de seu 

matrimônio ocorrido no Rio de Janeiro, onde residiam até então.89 Apesar disso, são poucos 

os registros de contato da família de Anna Joaquina com D. Augusta nesse período. Esta 

última ausenta-se do Memorial completamente após sua mudança, em 1903, para a chácara 

Baumann, que o marido construiu e que assim Anna Joaquina descreveu: “D. Augusta m.er de 

D.r Sebastião veio despedir p.a mudar p.a a caza d’ella no Dom João”.90 Contudo, após o ano 

                                                           
84 MARQUES, 1920.05.12. 
85 MARQUES, 1911.11.12. 
86 MARQUES, 1921.07.29 e 31. 
87 SILVA, Nancy Ribeiro de Araújo e. Tradição e renovação educacional em Goiás. Goiânia: Oriente, 1975, p. 

280. 
88 CURADO, 1981, p. 10 apud CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de Aninha: os sentidos da 

devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 – 1930). Goiânia: UFG, 
2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Faculdade de 
Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, p. 104-105. Disponível em: 
<http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z-
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010.  

89 Sobre a viagem que D. Augusta fez do Rio de Janeiro a Goiás no ano de 1896, cf. CURADO, Augusta de Faro 
Fleury. Do Rio de Janeiro a Goiás: 1896 (A viagem era assim). Goiânia: Kelps/UCG, 2005. Sobre Augusta de 
Faro, ver também: BRITTO, Célia Coutinho Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 
1974, p. 191-201. 

90 MARQUES, 1903.02.22. 
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de 1910, encontramos uma quantidade expressiva de notas que dizem respeito a D. Augusta e 

às suas filhas, seja por motivo de visitas trocadas, seja por eventos ligados à igreja. O 

casamento de algumas delas, como os de Mariana e Maria Paula, por exemplo, ganharam 

espaço no Memorial.91 Com o convívio assumido por Anna Joaquina e suas irmãs com a 

família Curado, Mariana teve acesso ao local onde a mestra Nhola exercia suas aulas. Nesse 

sentido, a suspeita levantada há pouco sobre o endereço da casa em que funcionou sua escola 

e na qual moraram Mariquinha e Godofredo parece agora uma assertiva, não? Na Rua do 

Carmo, em frente à casa na qual residiam boa parte dos membros da família de Anna 

Joaquina. 

A memorialista escreveu sobre o andamento de sua residência, mencionando as visitas 

que recebiam dos interessados em locar as casas, bem como recebimentos de aluguéis, 

reformas para tal finalidade e ainda contratos negociados e assinados para alguns imóveis. No 

entanto, ao mesmo tempo em que enuncia um fato passado, o faz por meio de uma escrita 

parcimoniosa, privando-nos das minúcias dos eventos descritos, tanto no desenrolar daquele 

registro único, quanto ao longo do desenvolvimento de seu manuscrito. Nesse sentido, 

podemos saber verdadeiramente que havia bens agenciados pela sua família, mas, em 

contrapartida, não podemos nos guiar só por seus escritos, pois estes, se levados a cabo, não 

nos dão indicações inequívocas. O que queremos deixar claro é que se considerarmos apenas 

o que Anna Joaquina diretamente registra, ficamos impossibilitados de fazer a junção de todas 

as peças na busca por uma simples justaposição de itinerários. Frente a tal arquitetura, de certa 

forma reconstrutivista, mas complementar à pesquisa, o melhor a fazer seria pensar nas ações 

involuntárias inerentes ao que é relatado no Memorial, ou seja, presentes naquilo que não se 

precisa espontânea e abertamente dizer, mas que se tornam passíveis de compreensão a partir 

do que abrem de possibilidades. É uma via delicada.  

O texto é o objeto que representa a materialização do ato de linguagem. Se ele 

reproduz não apenas as relações entre os indivíduos, mas também uma convergência de 

comportamentos e de valores, ele permite conhecer suas vidas, ou seja, através de suas vidas 

escritas encontramos os ecos e as analogias da experiência vivida que se impõem como 

evidências.92 No interior desta lógica é que retomamos o que escreveu Anna Joaquina a 

respeito dos imóveis administrados por sua família. No ato e no espaço de registro, 

constatamos que a autora divide as responsabilidades por esses bens com as irmãs, 

                                                           
91 MARQUES, 1920.06.22; MARQUES, 1923.01.18. 
92 FABRE, Daniel. Vivre, écrire, archiver. Sociétés & Représentations, Paris, v. 1, n. 13, p. 17-42, 2002, p. 23-

24. Disponível em: <http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2002-1-page-17.htm>. Acesso 
em: 02 ago. 2012. 
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compartilhando com elas a condição de proprietária das casas, mesmo que as incumbências 

relativas às locações se mostrem encabeçadas por Nhola. A mesma residência citada há 

pouco, aquela na qual estiveram Mariquinha e Godofredo, foi compartilhada com ela através 

de seu registro memorialístico quando escreveu ter pegado fogo na casa “defronte q.’ mora 

Kilina f.a do S.r Benedito Pedro vizinho da nossa q.’ esteve Godofredo”.93  O uso escrito da 

palavra “nossa”, independentemente de quem pagou o imposto correspondente à casa, ampara 

nessa questão, conduz à ideia de uma responsabilidade compartilhada entre o grupo de irmãs 

para com os bens que possuíam. “D. Lola veio tomar a chave da nossa casa p.a mudar p.a ella 

(na rua 13 de maio)” notificou Anna Joaquina em 1908 e, em outro apontamento, relatou que 

a mesma “inquelina [sic] Quilina” se mudou “d’nossa caza aqui de fronte”.94 Estamos, neste 

último caso, novamente falando da casa localizada na Rua Dr. Couto de Magalhães, mais 

conhecida como Rua do Carmo. A nota a seguir esclarece melhor esse detalhe. 

 

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

 

Nesta mesma Rua, Dr. Couto de Magalhães, Anna Joaquina pagou o mesmo imposto, 

mas de valor maior, para outra casa, talvez aquela em que morava com a sua família.96 Seu 

nome, exceto pelo ano de 1913, encontra-se ao lado do de sua irmã Luiza na lista de 

recebíveis da rua. Aliás, os pagamentos pelos imóveis, recolhidos em nome de Pacífica, Luiza 

e Anna Joaquina ocorriam, no mais das vezes, no mesmo dia do ano, registrados em folhas 

que não revelam ser essa (co)incidência uma ação usual dos coletores, já que os recolhes 

ocorriam em dias alternados ao longo do ano nos diferentes logradouros da cidade.  

                                                           
93 MARQUES, 1921.07.30, grifo nosso. 
94 MARQUES, 1908.11.20, grifo nosso; MARQUES, 1926.02.01, grifo nosso. 
95 ELEIÇÕES. Goyaz, Cidade de Goiás, n. 389, 17 mar. 1893. Noticias, p. 03, grifo do autor. Hemeroteca 

Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq= >. Acesso em: 15 fev. 
2013.   

96 CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1893, f. 30[verso]. Manuscrito. Caixa de 
Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de 
lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1901, f. 36[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas 
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento 
de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 22[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento dos prédios urbanos 
da capital e povoação do Bacalháo. Cidade de Goiás, 1913, f. 50[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas 
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LIVRO de lançamento de 
Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1925, f.81[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas Urbanas. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.   
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No início da produção do Memorial, a memorialista e sua família residiam na Rua 

Retentem; porém, em 1883, mudaram de endereço, saindo da Rua do Mercado para morar na 

Rua do Carmo. Um dia antes da mudança, que ocorreu no dia 15 de fevereiro de 1883, a 

autora visitou a casa na Rua do Carmo na companhia de sua mãe, como verificaremos a 

seguir. 

 

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

 

Após o dia 15 de fevereiro, a família residiu no atual nº 22 da Rua do Carmo, “do lado 

esquerdo, de quem sobe a rua, a partir da ponte”.101 São rastros que levam a crer tratar-se da 

casa em que morava a família de Anna Joaquina, especialmente por ser uma propriedade 

sobre a qual o imposto era mais caro e, por conseguinte, deveria ser maior em extensão, 

conseguindo, assim, comportar todos os moradores e o grupo de crianças matriculadas na 

escola de Mestra Nhola. Consideremos, assim, como um ponto significante e, por hora, 

desvelado, tendo em vista as combinações sempre cambiantes dos feixes de campos de 

possibilidades que se realizam no discurso histórico, mas que, por outro lado, são sistemas de 

possibilidades que modelam a ação e o saber, impondo coações a acontecimentos que, sem 

eles, seriam contingentes, arbitrários e aleatórios.102 

 

                                                           
97 MARQUES, 1881.09.08, grifo nosso. 
98 MARQUES, 1883.02.14, grifo nosso. 
99 Esmira Olímpia de Souza, primogênita entre os filhos de D. Luiza, nasceu da relação desta com o sargento-

mor José Joaquim de Souza Cuiabano, natural de Cuiabá. Cf. CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário 
de Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 – 
1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em 
História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, p. 77. 
Disponível em: <http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z-
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010. Pelos registros de Anna 
Joaquina sabemos a data de seu aniversário, comemorado em 23 de setembro, e de seu falecimento: “Dia 21 de 
Março as 7 horas da noite Faleceu Esmira Olímpia de Souza 1893”. Cf. MARQUES, 1893.03.21. 

100 MARQUES, 1883.02.15, grifo nosso. 
101 CARVALHO, op. cit., p. 103. 
102 OPHIR, Adi. Das ordens no arquivo. In: SALOMON, Marlon (Org.). Saber dos arquivos. Goiânia: 

Ricochete, 2011, p. 90. 
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Um sistema de possíveis é um sistema de rarefação; ele trabalha constantemente 
para apagar o traço de forças que uma vez o transgrediram. A eventualidade que não 
se inscreve nele não é logicamente impossível [...] Não é, pois, que não existam 
exceções, mas que o excepcional, que transcende realmente o sistema de possíveis, 
pode dificilmente ter deixado marcas no Arquivo. Um sistema de possíveis não se 
contenta em coagir e em dar as condições da experiência em um certo domínio, ele 
produz e reproduz o esquecimento. Na História, o real sempre foi mais que estas 
possibilidades materializadas que deixaram seus traços no Arquivo, porquanto ele 
incluía todas estas exceções que nunca foram concretizadas como possibilidades 
reais. Ao mesmo tempo, o real na história é menos que o possível, pois o sistema de 
possibilidades inclui todas as possibilidades reais não realizadas.103    

 

Não sabemos o que foi feita da antiga residência da autora na Rua Retentem, pois não 

há descrições precisas a respeito no seu manuscrito, nem sobre tê-la alugado, nem sobre tê-la 

vendido. Talvez, como mencionamos atrás, nas primeiras décadas em que Anna Joaquina 

passou “estocando” entre os papéis os eventos de sua contemporaneidade, tais temas ainda 

não configurassem entre aqueles de seu interesse conservar por meio da prática escriturística; 

ou, ainda, porque pela idade – 28 anos em 1883 – assuntos dessa relevância ficassem a cargo 

não só das mulheres mais velhas da família, como também do único homem da casa, o Totó, 

que, como veremos, carregava e assumia para si a “tutela” autorizada pelas e das mulheres de 

sua casa, principalmente, das mais novas como o eram Lili e Anna Joaquina.104 Totó, por 

vezes, as acompanhava nas festividades, visitas e passeios, mas envolvia-se também com 

parte de suas atividades profissionais.105 Provavelmente por causa da paternidade, Antônio 

                                                           
103 Ibid., p. 91. 
104 Antônio Luiz de Castro nasceu em 07 de novembro de 1844 e foi o segundo filho de D. Luiza com Antônio 

José de Castro, um renomado professor do ensino mútuo e, posteriormente, político da Cidade de Goiás. Totó 
casou-se em 28 de maio de 1904 com Maria Augusta de Oliveira (ou “Iaya Albano”) aos sessenta anos de 
idade, quando, pela primeira vez, deixou de morar junto às irmãs. Faleceu em 15 de junho de 1911. Cf. 
CARVALHO, op. cit., p. 81-95.  

105 Em setembro de 1892, a escola em que Lili atuava deixou de funcionar em casa particular para funcionar em 
estabelecimento do Estado após uma grande reforma autorizada pela Inspetoria de Instrução Pública. Cf. 
OFFICIOS do dia 03. Goyaz, Cidade de Goiás, n. 362, 10 set. 1892. Governo do Estado, p. 02. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq= >. Acesso em: 15 fev. 
2013.  Ao que parece, a reforma não só foi previamente financiada pelo irmão Antônio Luis de Castro, bem 
como (co)dirigida pelo próprio em face dos reparos que se fizeram necessários. Em outro grupo de documentos 
relacionados à instrução pública em Goiás, encontramos procurações assinadas por Lili, nomeando seu irmão, 
Antônio Luis de Castro, seu procurador para que este pudesse receber, em seu nome, seus vencimentos na 
Secretaria da Intendência, como também assinar o termo de compromisso do cargo de professora pública. Ver 
em: OFÍCIO da Inspectoria Geral da Instrucção Publica, n. 140. Ofício original de Antônio Luis de Castro em 
que solicita a importância de 275$060 que despendeu com os reparos da casa onde funciona a escola de 
primeiras letras do sexo feminino da Freguesia do Carmo. Cidade de Goiás, 08 jul. 1892. Relação de 
Documentação Avulsa, caixa 422, pacote de Instrução Pública. Arquivo Histórico Estadual de Goiás e 
PROCURAÇÃO de Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 08 jan. 1894. Pasta da Intendência 
Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão 
Dorvi; PROCURAÇÃO de Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 25 jan. 1895. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi; PROCURAÇÃO de Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 01 fev. 1900. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi; PROCURAÇÃO de Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 31 jan. 1902. Pasta da 
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Luis de Castro conseguira emprego público, fazendo parte da mocidade da época proveniente 

das famílias “arremediadas”.106 De acordo com Bretas, Antônio José de Castro, pai de Totó, 

Nhola e Mariquinha, foi quem implantou o ensino mútuo na Cidade de Goiás, tendo sido, 

além de professor, deputado provincial, inspetor geral da instrução pública, diretor do Liceu 

por algum tempo e secretário do Governo.107. O tenente coronel foi nomeado “Director do 

Lycêo” da antiga capital pelo presidente da Província em 24 de outubro de 1862.108 No mais, 

foi presidente e secretário da Câmara Municipal de Goiás entre 1847 e 1865, provedor da 

Fazenda em 1850 e 1851 e presidente da Assembleia Legislativa Provincial em 1863.109 Em 

outras palavras, uma influência relevante às atividades que exerciam Totó e Nhola. O irmão 

da memorialista, do mesmo modo, exerceu cargos públicos. Foi oficial e porteiro da 

Secretaria do Conselho Municipal, assinando e compondo documentos diversos como 

secretário.110 Seus vencimentos não se distanciavam muito dos de sua irmã Lili, pois, com as 

                                                                                                                                                                                     
Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi e PROCURAÇÃO de Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 01 fev. 1904. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi.  

106 CARVALHO, op. cit., p. 82. 
107 BRETAS, Genesco Ferreira. História da instrução pública em Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1991, p. 

548.  
108 LIVRO de nomeações dos empregados provinciais – Secretaria do Governo. Cidade de Goiás, 1862, f. 59. 

Relação de Documentos Manuscritos, n. 0320. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 
109 Em Ata do Colégio Eleitoral da Cidade de Goiás com início no ano de 1847, Antônio José de Castro assinou 

o termo de abertura como presidente da Câmara Municipal. Sua reeleição aconteceu no ano de 1865. Nesse 
meio tempo foi secretário da mesma Câmara e provedor da Fazenda.  Cf. ACTA do Collegio Eleitoral da 
Capital de Goyaz. Cidade de Goiás, 1847, f. 01, 1849, f. 15-17[verso]; 1852, f. 27-30[verso]; 1853, f. 
37[verso]-39[verso]; 1857, f. 53[verso]-54[verso]; 1861, f. 68-70[verso]; 1863, f. 71-74[verso] e 1865, f. 
81[verso]. In: ATA DA CÂMARA DE GOIÁS, Códice 031. Cidade de Goiás, 1822-1847. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LIVRO de registro de ordens de pagamento – 
Tesouraria da Fazenda. Cidade de Goiás, 1850, f. 07[verso] e 1851, f. 27[verso]. Relação de Documentos 
Manuscritos, n. 0317. Arquivo Histórico Estadual de Goiás.   

110 Cf. CIRCULAR do Secretário Antônio Luis de Castro aos Illm.os Sn.es Presidente e Vereadores. Informe da 
Secretaria da Câmara Municipal de Goyaz de 14 de abril de 1877. In: LIVRO DA CÂMARA 
MUNICIPAL/PREFEITURA DE GOIÁS – L.P.H.4, Códice 048. [Vários documentos]. Fundação Educacional 
da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; ATA das Sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara 
Municipal de Goiás. Cidade de Goiás, 1882-1884, f. 59-101[verso]. Manuscrito [fragmento]. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; 
CERTIFICADO de termo de aforamento. O Secretário Antônio Luis de Castro certifica a existência do termo 
de aforamento e fiança assinado pelo cidadão José Nicoláo no livro quinto de aforamentos, folha setenta verso, 
em 26 de fevereiro de 1893. In: LIVRO DA CÂMARA MUNICIPAL/PREFEITURA DE GOIÁS – L.P.H.4, 
Códice 048. [Vários documentos]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; 
ATESTADO da Secretaria do Conselho Municipal a Antônio Luiz de Castro e Antônio Corrêa Mendes pelo 
cumprimento de seus deveres como oficiais da Secretaria. Cidade de Goiás, 01 fev. 1895. Pasta da Intendência 
Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; ATESTADO da 
Secretaria do Conselho Municipal a Antônio Luiz de Castro e Antônio Corrêa Mendes pelo cumprimento de 
seus deveres como oficiais da Secretaria. Cidade de Goiás, 01 mar. 1895. Pasta da Intendência Municipal de 
Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; ATESTADO da Secretaria do 
Conselho Municipal a Antônio Luiz de Castro e Antônio Corrêa Mendes pelo cumprimento de seus deveres 
como oficiais da Secretaria. Cidade de Goiás, 01 mai. 1896. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; ATESTADO da Secretaria do 
Conselho Municipal a Antônio Luiz de Castro e Francisco Marques Lopes Fogaça pelo cumprimento de seus 
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gratificações, ficavam em torno de 100$000 mensais,111 exceto quando foi deputado estadual 

por duas legislaturas, entre 1895 e 1900. Todavia, é possível que tenha sido um dos principais 

administradores dos bens deixados por seu pai, após a morte, o que justificaria, por sua vez, 

os inúmeros relatos de Anna Joaquina sobre suas viagens a Aldeia (Mossâmedes), Curralinho 

(Itaberaí), Cachoeira Grande, Ferreiro, Trindade, Barra, Ouro Fino, Santa Luzia, entre 

outros.112      

Apesar de alguns apontamentos demonstrarem que Anna Joaquina, igualmente, 

colaborava com as atividades das irmãs professoras, ela não foi educadora. Presumimos que a 

autora também ocupava seus dias, nas primeiras décadas de escrita do Memorial, com 

atividades de costura e engomadura, pois encontramos anotações onde conta ter cortado e 

feito vestidos a pedido de alguém. Conferimos, inclusive, que ganhou de presente dos irmãos 

um ferro de engomar, passando a receber visitas para este fim como mostram os fragmentos 

textuais abaixo. 

 

[Dia] 20 Estive em caza de Mariq.a fazendo vestido p.a ella demirino.113 
[Dia] 27 Eu fui acabar o vistido [sic] de Mariq.a e Ritta veio p.a nos irmos com ella 
na Cambaúba Lili foi.114 
[Dia] 4 [...] Nesse dia Toto Nhola e Lili comprarão um ferro de engomar p.a mim.115 
[Dia] [?] Antoninha de Sá Paulina veio aqui engomar.116   
[Dia] 3 Esteve aqui Cicilia de Freitas p.a fazer o vistido de noivado.117 
[Dia] 26 Cicilia de Freitas cazou-se [sic] com Honorio da Matta o cazam.to [sic] 
sahiu [sic] daqui, o noivo [?].118 
Dia 5 Choveu m.to Tristaoz.o veio concertar a Machina [sic].119 
[Dia] 4 Eu acabei vistido de noivado de Amanda.120 
Dia 3 Eu estive em caza de D. Idalina cortando vistido [sic].121 

                                                                                                                                                                                     
deveres como oficiais da Secretaria. Cidade de Goiás, 01 jan. 1900. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; ATESTADO da Secretaria do 
Conselho Municipal a Antônio Luiz de Castro e Francisco Marques Lopes Fogaça pelo cumprimento de seus 
deveres como oficiais da Secretaria. Cidade de Goiás, 03 jun. 1901. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; ATESTADO da Secretaria do 
Conselho Municipal a Antônio Luiz de Castro e Francisco Marques Lopes Fogaça pelo cumprimento de seus 
deveres como oficiais da Secretaria. Cidade de Goiás, 01 fev. 1904. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi e REQUERIMENTO aos cidadãos 
Presidente e mais Membros do Concelho de Intendencia de Francisco Solano da Fonseca, no qual solicita 
medição de terras situadas no Arraial do Ferreiro a fim de aforá-las. Cidade de Goiás, 1893. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás, pacote de Foros/Terrenos. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – 
Arquivo Frei Simão Dorvi.  

111 LIVRO de folha de pagamento. Cidade de Goiás, 1897-1900 [não paginado]. Manuscrito [fragmento]. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.  

112 CARVALHO, op. cit., p. 82-83. 
113 MARQUES, 1888.02.20. 
114 MARQUES, 1888.02.27. 
115 MARQUES, 1893.09.04. 
116 MARQUES, 1893.11.[entre 16 e 30]. 
117 MARQUES, 1894.07.03. 
118 MARQUES, 1894.07.26. 
119 MARQUES, 1898.01.05. 
120 MARQUES, 1895.11.04. 
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Dia 25 Annica Macedo veio aqui fazer vistido [sic].122 
 

Tais passagens sugerem que Anna Joaquina exercia o trabalho de costura e 

engomagem. Encontramos ainda, no interior do manuscrito, um pedaço de papel recortado 

que contém, com letra da própria autora, os valores – por certo que se cobraria – da 

“engommação”, título este colocado na primeira linha disponível à escrita da fração de 

página. Na terceira linha abaixo deste, Anna Joaquina inscreveu uma coluna vertical de 

palavras à direita onde se lê: “Camiza”, “Calça”, “Colarinho”, “Punho”, “Meias”, “Lenço”, 

entre outros, num total de dez itens. Na outra coluna, paralela à primeira, tem-se o que se 

acredita serem os valores para engomar cada uma destas peças ou parte de peças do vestuário: 

“300”, “300”, “100”, “200”, “40rs”, “20rs” etc.123 Tendo em vista nosso objeto de pesquisa, e 

única fonte encontrada que trata das ocupações diretas de Anna Joaquina, esta pode ter sido a 

principal atividade geradora de receita de sua parte. Entretanto, nos relatos referentes ao 

século XX, esses serviços prestados não acompanham mais suas escritas, neste momento mais 

voltadas às atividades relacionadas às cerimônias e celebrações de sua religião, a católica. 

Sendo assim, a partir dos testemunhos que a autora deixou atrás de si, desconfiamos 

seriamente de que grande parte dos gastos rotineiros de sua casa corria às expensas de Nhola, 

professora de escola particular por mais de 50 anos e proprietária de algumas casas então 

alugadas. 

 Segundo Célia Britto, biógrafa de Pacífica Josefina de Castro, suas aulas particulares 

eram frequentadas por mais de cem alunos, a preços de 2$000 réis para as meninas e 3$000 

réis para os meninos.124 Não há informações lançadas no Memorial que complementem estes 

dados, apenas os registros de uma constante entrada de alunos na escola dirigida por Nhola e 

algumas saídas, no mais das vezes, por motivos não revelados. Em relatório extenso e 

detalhado, apresentado pela Inspetoria de Instrução Pública no ano de 1881 ao intendente 

municipal, contava a capital com apenas quatro escolas particulares, sendo que: 

 

A unica que regularmente funcciona, e com incontestavel aproveitamento é a mixta, 
estabellecida na Freguesia de Sant’Anna da capital, regida por D. Pacifica Josephina 
de Castro. Estão matriculados 54 alunnos de ambos os sexos, e frequentam 48.125  

 

                                                                                                                                                                                     
121 MARQUES, 1898.03.03. 
122 MARQUES, 1898.05.25. 
123 MARQUES, material avulso. 
124 BRITTO, Célia Coutinho Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 73. 
125 RELATÓRIO da Inspetoria da Instrução Pública. Cidade de Goiás, 1881, f. 156. Relação de Documentos 

Manuscritos, n. 0710. Arquivo Histórico Estadual de Goiás.  
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Apesar das divergentes informações quanto à quantidade de alunos matriculados na 

escola de Nhola, a oscilação é possível em face da procura de pais e responsáveis pelas aulas 

da mestra. Acompanhemos mais de perto a rotina da escola de Nhola que Anna Joaquina 

apontou no Memorial e, num sentido paralelo, aproveitemos para conhecer um pouco mais 

dos conteúdos regidos pela sua pena. 

 

Dia 26 Entrou p.a a escolla o filho do Prezidente [sic] e a filha do Ajudante de 
ordem. nesse dia a Folia do Divino Espírito Santo veio aqui. denoite foi em caza de 
M.a madrinha D. Angelica.126 
Dia 19 a Bazilia m.er do T.e Pedro Nunes veio aqui, e tambem a D. Anna Vicentinho 
veio falar p.a a Sobr.a vir a escola.127 
Dia 21 foi Domingo detarde fomos em caza de Silvina, q.do viemos estava aqui a 
Mariq.a Cin.a que veio falar p.a por a f.a na Escola.128 
Dia 25 Silvina fez annos; eu dei a ela um lenço bordado. nesse dia Joaq.m Fernz.’ 
veio aqui. detarde Nhola e Lili forão detarde em caza de Silvina. denoite Mariq.a 
Jardim veio p.a tirar o Sobr.o da escola.129 
[Dia] 18 Houve Chrisma [sic] Nhola chrismou 6 meninas.130 
[Dia] 25 Nhola recebeu o retrato de Arthur Carn.o q.’ formou.131 
[Dia] 1º de Maio de 1890 Houve Mez de Maria Nhola foi e levou as meninas. nessa 
noite chegou o correio e troxe [sic] as promoções dos Sarg.os Abrahão da Maya 
Chico Povôa O Luiz Mesquita e Siberalino e outros.132 
[Dia] 30 de Maio de 1890 Nhola atarde [sic] levou as meninas no Rosario p.a 
confessarem.133 
Dia 29 Fui a missa na caza das freiras, depois q.do viemos a prosição [sic] do Divino 
as 9 horas, depois Eu e Maria Benedicta fomos a festa cahio [sic] p.a Imperador p.a 
anno de 99 o S.r Antonio Martins Milamexas. Capitães do mastro Siberalino e 
Torquatinho. detarde houve ensaio de bouquetas f.as de Zeca J.m. Nessa noite houve 
Theatro (o Fantasma Branco).134    
Dia 11 Marica Povôa veio ensaiar o Perdão q.’ as meninas vão cantar.135 
Dia 7 Nhola foi em caza de Silvina p.a pedir o Brito p.a dar licença p.a um Soldado 
cazar com Docilia.136 
Dia 29 Eu fiz annos ganhei m.to detarde Mariq.a veio aqui; e Iaya tambem. denoite 
teve Theatro na escola de Nhola as figuras forão as filhas de J.m S.ta Anna e 
Benedicta daqui.137 
Dia 21 detarde a mâi [sic] e irmâ [sic] de S.r Bispo veio aqui. D. Raymunda e D. 
Laurina. nesse dia  as 2 horas da tarde o S.r Jose de Alencastro  veio p.a tirar retrato 
da escola de Nhola. nos todos tiramos com as meninas e meninos.138 
Dia 27 Sizenando deo [sic] o f.o d’elle p.a Nhola (João) nesse dia P.e Caetano estava 
se aprontando p.a mudar p.a aqui na rua do Carmo.139 

                                                           
126 MARQUES, 1883.03.26. 
127 MARQUES, 1885.11.19. 
128 MARQUES, 1885.11.21. 
129 MARQUES, 1886.02.25. 
130 MARQUES, 1888.07.18. 
131 MARQUES, 1889.11.25. 
132 MARQUES, 1890.05.01. 
133 MARQUES, 1890.05.30. 
134 MARQUES, 1898.05.29. 
135 MARQUES, 1899.03.11. 
136 MARQUES, 1899.08.07. 
137 MARQUES, 1902.01.29. 
138 MARQUES, 1908.11.21. 
139 MARQUES, 1910.12.27. 
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Dia 14 Sesta [sic] feira da Paixão fomos a festa isto é, Eu Anna Ben.e e Liberalina na 
Bôa morte e Nhola Lili  Mariq.a no Rosario. A tarde teve a via sacra q.’ o P.e Ramiro 
fez, acabada teve o Perdão q.’ as meninas de Nhola costumão cantar.140 
Dia 16 As 5 horas da tarde veio as Freiras (6) 3 q.’ veio trazer as 3 p.a tomar conta 
do Hospital. Nhola foi com alg.mas meninas da escola p.a comprimenta-la e atirarem 
flores, vieram do  hospital p.a a caza aqui vizinho acomp.a os S.rs Dzo.s Emilio Povôa 
Tonico Ag.to e m.tos outros.141 
Dia 27 Fiota e Missias do Pinto estiverão aqui p.a pedir Nhola p.a arranjar com Jubé 
a recolhida do marido de Form.a p.a cá. nessa tarde  Eu e Lili fomos t.mb.m vizitar 
Marica de Barros.142 
Dia 15 Durval e Umb.la p.a Curralinho. nesse dia  as 3 horas da tarde veio uma m.er 
entregar uma menina p.a Nhola – de nome Alexandr.a p.a morar aqui. nessa n.te teve 
ensaio de Missa p.a o dia de Nossa Senhora do Rosario.143 
Dia 17 O Pedro f.o de Nhaninha veio pedir Nhola p.a telegrapha [sic] p.a Fanico (D.r 
Afranio) p.a nomear elle 1 grau acima do q.’ era, e Nhola telegrafou; e foi atendida 
nesse m.mo dia Joâo Craveiro fez o m.mo pedido a Nhola. Nesse dia Arthur filho do 
S.r Pedro da Luz morreu.144 
Dia 12 Eu e Nhola fomos em caza de Raul Coutinho vizitar Ernestina q.’ veio de 
Ouro-fino e voltava logo. Nesse dia o João Ignacio do Espirito Santo mandou o 
retrato d’elle, e dos 3 f.os p.a Nhola.145 
Dia 6 Eu e Benedicta fomos vizitar Toto. Dep.s q.do viemos elle mandou o Antenôr 
trazer o bouquet da formatura de D.r Netto p.a Nhola como lembrança.146 
Dia 21 Nhola fez annos, as 10 horas as meninas da escola de Cirçe de Cam.o veio 
aqui (a mandado de Fany, de Bomfim [sic]) vierão comprimentar Nhola. Dep.s veio 
Nhanhãn m.er de Sipião, a f.a de D.r Luiz do Coutto, recitou discurso m.to bonito. as 2 
h.as da tarde Adalberto Cam.o esteve aqui. Detarde esteve aqui Myrtes de Britto e 
alg.mas discípulas m.s tarde veio a fam.a de D.r Sebastião D.r Luiz do Coutto as f.as de 
Jubé, Cici com a m.er Maria Peclat e a mâi, D.rs João da C.ta e Rangel e dep.s Jozias 
de das Dôres com a m.er e a f.a de D. Jovita e Dirce de Moraes.147     
Dia 4 Nhola não deu escola p.r ser dia de S.ta Barbara teve missa m.to enfluida [sic], 
com muzica [etc] denoite Eu estive em caza de Franklina.148  

 

Percebemos nestes trechos que a rotina em torno dos irmãos tem lugar cativo no 

manuscrito de Anna Joaquina. Seus registros colaboram com a ideia disseminada pelas obras 

que tratam, ou mesmo que mencionam a pessoa de Pacífica Josefina de Castro como 

professora que conquistou o respeito da cidade e a estima de seus alunos e que, além disso, 

alcançou certo prestígio ainda em vida.149 Por meio dos “olhos” da memorialista, observamos 

a movimentação na casa que dividia com Nhola, não só de pais interessados nos métodos da 

professora para seus filhos, sobrinhos e netos, como também um grande número de 

cumprimentos recebidos por ocasião de seus aniversários, seguidos de homenagens; e mais: 

                                                           
140 MARQUES, 1911.04.14. 
141 MARQUES, 1913.10.16. 
142 MARQUES, 1915.07.27. 
143 MARQUES, 1915.09.15. 
144 MARQUES, 1919.06.17. 
145 MARQUES, 1919.09.12. 
146 MARQUES, 1921.12.06. 
147 MARQUES, 1926.09.21. 
148 MARQUES, 1926.12.04. 
149 Cf. BRETAS, Genesco Ferreira. História da instrução pública em Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1991, p. 

549 e BRITTO, Célia Coutinho Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 73-
75. 
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sua intercessão em diversos assuntos, quer junto a Afrânio de Melo Franco, um de seus ex-

alunos e político de prestígio na capital da República,150 quer por meio do comendador 

Joaquim Rufino Ramos Jubé, que exerceu diferentes cargos no espaço político goiano e era 

amigo muito próximo da família da autora.151 A Alexandrina, menina deixada aos cuidados da 

mestra em 15 de setembro de 1915, embora não seja citada como o foi Benedita nas obras às 

quais tivemos acesso, é presença constante no Memorial como integrante da casa em que 

moravam Anna Joaquina e suas irmãs até o dia 30 de julho de 1927, data em que às “4 horas 

da tarde Alexandrina d’aqui, foi morar com a mâi d’ella, pediu Nhola p.a isso”, registrou a 

autora.152 Todavia, quase um mês depois, escreveu que “Alex.a d’aqui veio aqui dizer q.’ 

queria voltar p.a cá”.153 São sinais que, de certo modo, evidenciam o perfil evocado pela 

literatura a respeito de Nhola e que, até certo ponto, justificam essa memória resgatada e 

propagada. 

Recapitulemos agora parte da rotina de professora da Mestra Nhola, a fim de dar 

sequência à análise. Em Goiás, no século XIX, na maioria das vezes a escola funcionava na 

casa do próprio mestre, ou em casa alugada por este, ressarcido posteriormente por tal custo 

ou parte do custo.154 No caso de Nhola, sabe-se que durante uma parte de seu magistério sua 

escola foi em sua residência, isto é, a mesma de Anna Joaquina, onde as aulas se dividiam 

entre a sala maior e a varanda.155 Não procedia assim, entretanto, por falta de casas. Pacífica 

Josefina de Castro devia ser a responsável pelo grande movimento de interessados em alugar 

alguma das casas que possuía e que a memorialista registrou no Memorial. Descobrimos 

impostos prediais urbanos pagos por ela nas Ruas 13 de maio,156 Moretti Foggia (duas 

                                                           
150 BRETAS, op. cit., p. 551. 
151 GOIÁS. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Perfil biográfico de Joaquim Rufino Ramos Jubé. 

Disponível em:  
   <http://www.assembleia.go.gov.br/deputado/perfil/deputado/2016>. Acesso em: 12 fev. 2013.  
152 MARQUES, 1927.07.30. 
153 MARQUES, 1927.08.28. 
154 SANT’ANNA, Thiago Fernando. Gênero, história e educação: a experiência de escolarização de meninas e 

meninos na Província de Goiás (1827-1889). Brasília: UNB, 2010. 237 f. Tese (Doutorado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, Brasília, 2010, p. 42. 

155 BRETAS, op. cit., p. 549. Em 1910 Anna registrou que “nessa tarde Nhola passou a escola p.a aqui” e em 
1917 diz que “Aqui não teve escola p.r q,’ estava caiando a varanda”. Cf. MARQUES, 1910.07.27; 
MARQUES, 1917.08.30. Segundo Célia Britto, foi na escola particular de sua mãe, D. Luiza, que mestra 
Nhola começou a lecionar. Cf. BRITTO, op. cit., p. 72. 

156 CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1893, f. 28[verso]. Manuscrito. Caixa de 
Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de 
lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1901, f. 33[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas 
Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; CADERNO de lançamento 
de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 21[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LIVRO de lançamento de Décima Urbana. 
Cidade de Goiás, 1925, f.13[verso]. Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação Educacional 
da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.   
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casas),157 Dr. Corumbá158 e Beco da Vila Rica (duas casas).159 Anna Joaquina também fez 

menção de uma casa na Rua do Comércio, uma “casa do Correio” e uma na Rua Nova.160 

Todas permaneceram alugadas a terceiros sendo, uma delas, à Intendência para o 

funcionamento da escola de Maria Henriqueta Peclat. Em 05 de maio de 1916, a autora foi 

junto com a irmã “em caza de Nhola na rua direita p.a concertar p.a a intendência alugal [sic] 

p.a a escola de M.a Pecla”.161 Não acompanhamos as minúcias das negociações entre Nhola e 

a Intendência Municipal por não haver tais descrições no manuscrito, mas em 31 de outubro 

de 1919 a Mestra celebrou contrato junto ao órgão para a locação de um prédio à Rua Moretti 

Foggia, nº 06, pertencente a ela, o qual estipulou em 30$000 mensais o valor do aluguel a ser 

pago.162 Meses depois, por meio de um requerimento, Nhola solicitou, inclusive, o embolso 

de 50$000, diferença entre o valor pago pela Intendência e o valor estipulado em acordo 

contratual.163 A escola funcionou na Rua Direita (também conhecida como Rua Moretti 

Foggia)164 até data próxima a novembro de 1920, quando foi alugada ao Sr. Pedatella “dep.s 

q.’ Maria Pecla mudou a escola de lá”.165 Paralelo a estes recebimentos, como gratificação 

mensal “em recompensa e auxilio aos bons serviços que presta a instrucção publica”, Nhola 

                                                           
157 CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1893, f. 34[verso] e f. 28[verso]. 

Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão 
Dorvi; CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1901, f. 39[verso] e 40[verso]. 
Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi; CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 24[verso] e f. 
25[verso]. Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi; LIVRO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1925, f. 71[verso] e 73[verso]. 
Manuscrito [sem capa]. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi.  

158 CADERNO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1903, f. 14[verso] e f. 25[verso]. 
Manuscrito. Caixa de Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão 
Dorvi. 

159 LIVRO de lançamento de Décima Urbana. Cidade de Goiás, 1925, f. 109[verso]. Manuscrito [sem capa]. 
Caixa de Décimas Urbanas. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

160 MARQUES, 1886.08.04; MARQUES, 1889.01.04; MARQUES, 1891.05.11. 
161 MARQUES, 1916.05.05. 
162 LIVRO de contratos da Secretaria da Intendencia em Goyaz. Cidade de Goiás, 20 ago. 1912, f. 24[verso]. 

Manuscrito [fragmento]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 
163 OFÍCIO do Exm.o S.r Coronel Intendente Municipal n. 347. Informe a Tesouraria que a proprietária da casa, à 

rua Moretti Foggia, onde funciona a escola de D. Maria Henriqueta Peclat, Pacífica Josefina de Castro, roga a 
indenização da diferença dos aluguéis pagos por esta de março a dezembro de 1918. Cidade de Goiás, 29 ago. 
1919. Pasta da Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

164 A CASA DE SIMÃO DE SOUZA Á RUA MORETTI FOGGIA (ANTIGA DIREITA) Acaba de receber 
variado sortimento de vinhos do porto, engarrafado e em barril, dito tinto, branco e de cevada. PASSAS, 
novas, AMENDOAS confeitadas, em cartuchos á fantasia. CAIXAS com doces de Lisbôa. Na mesma casa 
vende-se também – CERVEJA GOYANA E KEROSENE. Cf. GOYAZ. Orgão Democrata. Cidade de 
Goiás, n. 244, 23 mai. 1890. Annuncios, p. 04, grifo do autor. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca 
Nacional. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 
189&pesq= >. Acesso em: 15 fev. 2013.   

165 MARQUES, 1920.09.09. 
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recebia também a quantia de 60$000 como professora subvencionada do município desde 

janeiro de 1916.166  

Deduzimos que essa família ainda complementava o orçamento doméstico, em alguns 

períodos, sobretudo no século XX, fornecendo as refeições básicas diárias em regime de 

pensão, serviço este também prestado a elas por alguns meses entre 1928 e 1929 pelo valor de 

“1:20:000”.167 Em 1922, Anna Joaquina registrou que “P.e Souza veio aqui falar p.a cozinhar 

p.a elle (pensão)” e que, já no dia seguinte, começaram “a mandar comida p.a elle”.168 No 

mesmo ano, justificou que “desde o dia 17 o siminarista João não pode vir alm.ar e jantar p.r 

estar duente”.169 Por indicação dos padres, acreditamos que a casa da autora servia almoço e 

jantar regularmente a alguns seminaristas, a ponto de explicar a ausência de um deles, como 

foi colocado. Em fevereiro do ano seguinte temos outro indicativo, quando relatou que padre 

Carlos lhes mandou “o Siminarista Leônidas p.a almoçar e jantar aqui”.170 Muito antes destas 

datas, as ocorrências de trocas de cozinheiras “ajustadas” e “despachadas” de sua residência 

são uma constante no Memorial. Se para oferecer o serviço de “pensão” ou não, fato é que os 

integrantes da família de Anna Joaquina não cozinhavam com muita assiduidade e optavam 

por contratar alguém para este trabalho. Sabemos que a memorialista realizava algumas 

atividades domésticas, mas, em geral, suas descrições restringem-se à limpeza. Em algumas 

ocasiões, pela ausência da cozinheira, passou pela cozinha, mas não faz parte de seus registros 

a prática de cozinhar com frequência. Apesar da ausência de uma atividade pré-definida, 

como possuíam Nhola e Lili, Anna Joaquina costurava, mas também colaborava com os 

trabalhos de suas irmãs, até certo ponto. Ocupava-se com as obrigações sociais comuns àquela 

sociedade; dedicava-se à sua devoção e às atividades que assumia junto à igreja, além dos 

trabalhos exigidos pela sua escrita contínua (escrever, construir/manipular seus suportes e 

revisar, quem sabe, seu conteúdo por alguns momentos). A soma de tais ocupações tomava-

lhe um bom tempo, uma vez que, em determinadas situações, quando sua atenção mais 

dedicada foi necessária, como quando sua mãe adoeceu, falecendo mais tarde, abandonou 

temporariamente a escrita. Este seria apenas um lado, o mais fácil de pensar, da discussão 

acerca do abandono momentâneo de seu exercício escritural; o outro seria através do 
                                                           
166 GOYAZ. Lei n. 371, de 11 de novembro de 1915, publicada na Secretaria da Intendência Municipal em 13 de 

novembro de 1915. Concede a Pacifica Josephina de Castro, de 1º de janeiro próximo em deante uma 
gratificação de 60$000 mensal. Collecção de Leis Municipaes da Capital de Goyaz dos anos de 1915-1919. 
Capital de Goyaz: Imp. Offi. C. Alvez Pinto, 1921, p. 65. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo 
Frei Simão Dorvi. 

167 MARQUES, 1928.11.01; MARQUES, 1929.03.01; MARQUES, 1929.09.01.  
168 MARQUES, 1922.03.14-15. 
169 MARQUES, 1922.08.20. 
170 MARQUES, 1923.04.10. 
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mapeamento de seus silêncios autoimputados, assunto que guardaremos para mais tarde, 

especificamente para o capítulo posterior. Mas apesar de um tempo de consistência diferente 

do que conhecemos atualmente, seu reconhecimento está implícito tanto pelo ato de escrevê-

lo (ou deixar de escrevê-lo) quanto na escolha do que fazer com a sua disponibilidade. São 

caminhos que se convergem para um mesmo lado: para a valorização desse tempo na vida e 

na escrita. 

As disposições fornecidas até aqui em torno das possibilidades de rendimento 

daqueles que dividiam a casa com Anna Joaquina não serão computadas no sentido de 

encontrar um denominador comum, a partir do qual seriam subtraídos os supostos valores que 

poderiam ser pagos à época pelos materiais fundamentais ao exercício escritural. Se assim 

procedêssemos, boa parte do esforço seria desconstruído pela presunção de que se pode 

assegurar, por meio de um regime de autenticidade e veracidade balizada pelo uso de 

documentos de arquivos, a totalidade do vivido. Não obstante, para além do aspecto 

institucional, que coloca o arquivo como espaço depositário e de preservação de papéis inertes 

à espera da ação ativa da ciência histórica, o arquivo é, antes de tudo, “a dobra que deve ser 

desdobrada no fluxo do pensamento do historiador. Como se, escreve [Arlette] Farge, 

desdobrando o arquivo tivéssemos o privilégio de tocar o real”.171 De acordo com esta lógica, 

o que aqui empreendemos foi a busca heurística dos movimentos cotidianos que, 

reconstituídos como parte de um enredo em torno da economia doméstica vivenciada pela 

família de Anna Joaquina, dessem conta de abrir à análise e ao entendimento os traços 

particulares que fizeram com que a autora não necessariamente comprasse, mas se servisse, 

em benefício de sua prática (escrever), de materiais que, em determinada circunstância, 

abandonaram  seu estado original para dar lugar a um novo estatuto dentro da ordem, aquele 

que, por ato manuscrito, arquivou os acontecimentos dignos de lembrança.  

 

1.2 Suportes do tempo passado: aspectos materiais 

 

Com a finalidade, portanto, de encontrar os significados ausentes, o enfrentamento de 

dados, relativos às diferentes esferas da economia doméstica na qual Anna Joaquina esteve 

inserida, não nos acomoda à ideia de que ela, se assim o desejasse, poderia efetuar a compra 

dos artefatos imprescindíveis ao seu projeto escriturístico. Sua família era numerosa e os 

recursos financeiros significativos. A maneira que compôs seus escritos do cotidiano assume, 

                                                           
171 SALOMON, Marlon. A danação do arquivo: ensaio sobre a história e a arte das políticas culturais. In: ______ 

(Org.). Saber dos arquivos. Goiânia: Ricochete, 2011, p. 34, grifo do autor. 
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de certa forma, o modo como, no seio de sua família, foram administrados os ganhos e os 

gastos obtidos. Ao fio de sua escrita, Anna Joaquina e suas irmãs pareciam funcionar num 

regime de comunhão responsável pela administração dessas receitas, colaborando 

reciprocamente em face das necessidades emergentes. Com a morte de Sá Marcelina, por 

exemplo, tia dela e de Lili, e, provavelmente, a última moradora da casa que pertenceu a seu 

pai, padre Pio, a propriedade na Rua da Cambaúba foi então vendida a João da Maia por 

“4:00$000”. Deste valor, coube de herança a Anna Joaquina e Lili a quantia de “2:66$666”, 

mas “logo depois Mariq.a deu o dinheiro que recebemos” ao padre Caetano para que este 

levasse “ao S.r J.m S.ta Anna Andr.e p.a tirar a Epotheca da casa d’ella, que é 1:500:000. O q.’ 

restou pagou divida de Nhola q.’ t.mbem devia o J.m de S.ta Anna Andr.e”, escreveu ela.172 

Uma amostra relevante de como devemos pensar as relações mantidas em sua casa e refletir 

sobre o sentido desse tipo de atitude que não nos parece arbitrária nem seguida de convenções 

estabelecidas por códigos sociais prévios, mas acordados internamente e indiretamente como 

maneiras de ser no interior de seu espaço privado.  

Talvez Anna Joaquina tenha mesmo sido a que menos contribuía concretamente com 

as receitas mensais, mas do que lhes era central, nada parecia faltar em sua casa afora as 

eventualidades que transcendiam suas ações. Em contrapartida, entre os recursos financeiros 

disponíveis, seriam estes suficientes ou mesmo acessíveis à compra dos utensílios de escrita 

por parte da memorialista?  

Por ocasião desta pesquisa, dividimos o corpus documental deixado por Anna 

Joaquina em quatro grupos: 03 livros grandes com folhas de aproximadamente 22 x 31 cm, 08 

cadernos pequenos de medidas aproximadas a 21,5 x 15 cm, 15 cadernos escolares com 

tamanho em torno de 16 x 22 cm e 02 volumes de páginas do tipo almaço. Assim como o foi 

a variedade de papel utilizado pela autora, foram os preços destes materiais comparados aos 

diferentes tipos de suportes oferecidos pelo mercado naquele momento. Tomemos como base 

os objetos fundamentais à prática escritural e que constam entre os materiais utilizados por 

ela: livros grandes de capa dura, cadernos diversos e papéis provavelmente de tipo almaço, 

tinta, pena, caneta para pena e lápis. Diante do número de pedidos e faturas com utilitários 

para escrever a que tivemos acesso, conseguimos ter uma ideia aproximada do custo 

despendido com o registro manuscrito à época, embora essas fontes não sejam claras quanto 

ao tipo específico de papel e caderno ou mesmo a marca do material solicitado e pago para 

diferentes instâncias, o que pormenorizaria os efeitos desta contraposição. Entrementes, 

                                                           
172 MARQUES, 1911.05.30. 
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apesar do caráter vago desses pedidos, conseguimos obter alguns resultados que são 

suficientes.  

 Em 1881, atendendo ao pedido da Sala das Ordens da Presidência de Goiás, a 

“Thesouraria Provincial” de Goiás comprou da Casa João Gonzaga de Siqueira duas resmas 

de papel florete pautado fino por 26$000, uma botija de tinta preta por 3$000 e uma caixa de 

penas Mallet por 2$500.173 Essa mesma casa vendeu ao engenheiro da Província de Goiás, Dr. 

Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim,174 dois meses depois, um livro branco a $800, cadernos 

de papel pautado e liso a $200 cada um.175 Entre o livro branco e o caderno de papel, 

verificamos uma variação considerável no custo que não saberíamos justificar por 

desconhecer concretamente o tipo de material que foi pago com esses valores. Por outro lado, 

quando o artigo é mais bem caracterizado, temos a ideia de que a qualidade do suporte, ao 

lado das especificações exigidas, influía consideravelmente em seu preço, pois um “Livro de 

papel holanda pautado e lithographado com capa de couro com 130 f.s para caixa geral”, no 

mesmo ano, foi entregue pela mesma repartição a Leonor Gertrudes Fialho dos Guimarães por 

50$000, junto a três “cadernos” de $800 cada um.176 Mas de que tipo de livros e cadernos 

tratam essa faturas? 

No interior do arquivo, afastados, provisoriamente, de suas práticas taxonômicas 

comuns com suas maneiras próprias de categorização do acervo, entre os “documentos da 

história”177 buscamos exemplares análogos aos suportes adquiridos por Anna Joaquina e que 

lhe fossem coevos. Entre aqueles utilizados em Goiás para algum tipo de administração e 

controle – e que estão sendo referenciados ao longo deste trabalho – encontramos manuscritos 

para registro de protocolos e requerimentos junto à Intendência Municipal (1925), para 

celebração de contratos com a mesma Intendência (1912), para pagamento de seus 

                                                           
173 OFÍCIO a 2ª Seção da Thesouraria Provincial do porteiro José Victor de Almeida. Pede-se a quantia de 

40$700 para pagamento de objectos comprados para a Secretaria das Ordens da Presidencia. Cidade de Goiás, 
25 fev. 1881. Relação de Documentação Avulsa, caixa 306, pacote de despesas da Tesouraria Provincial. 
Arquivo Histórico Estadual de Goiás; NOTA FISCAL da Casa João Gonzaga de Siqueira à Thezouraria 
Provincial de Goyaz. Cidade de Goiás, 22 fev. 1881. Relação de Documentação Avulsa, caixa 306, pacote de 
despesas da Tesouraria Provincial. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

174  Cf. OFFICIOS do dia 08. Correio Official, Cidade de Goiás, n. 53, 03 jul. 1880. Expediente da Thesouraria 
Provincial, p. 02. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167487&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013. 

175 NOTA FISCAL da Casa João Gonzaga de Siqueira ao Dr. Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim. Cidade de 
Goiás, 26 abr. 1881. Relação de Documentação Avulsa, caixa 306, pacote de despesas da Tesouraria 
Provincial. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

176 RECIBO de Leonor Gertrudes Fialho dos Guimarães da Thesouraria Provincial de Goyaz. Cidade de Goiás, 
30 mai. 1881. Relação de Documentação Avulsa, caixa 306, pacote de despesas da Tesouraria Provincial. 
Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

177SALOMON, Marlon. A danação do arquivo: ensaio sobre a história e a arte das políticas culturais. In: ______ 
(Org.). Saber dos arquivos. Goiânia: Ricochete, 2011, p. 34, grifo do autor. 
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empregados (1905); outros para se tomar nota das receitas aviadas pelo Hospital de Caridade 

de São Pedro de Alcântara (1883 e 1888), para registros de ordem de pagamentos da 

Secretaria da Fazenda (1852), para a nomeação de títulos dos empregados da presidência 

(1858), de arrecadação da Província de Goiás (1857), de folha de pagamento dos empregados 

da Instrução Pública (1868) e aluguéis de casas e expediente das aulas da Província (1871), 

para a troca de correspondência com a presidência (1880), para fazer o registro dos 

vencimentos dos empregados da Câmara (1892) e para a cobrança de impostos prediais (1913 

e 1925). Todos estes suportes de escrita possuem a mesma dimensão estrutural, sendo 

pautados ou não, e trazem em sua folha de guarda178 um termo de abertura. Neste, 

encontramos a palavra “Livro” que o identifica enquanto material, mas também a indicação 

do fim a que se destina, como expresso abaixo. 

 

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

O Delegado Litter.o 
Emilio Fran.co Povoa179 

 
Outro ponto em comum desses manuscritos são suas capas espessas e duras – quando 

existentes – e a estampa imprecisa que cobre algumas unidades, divergindo apenas em sua 

cor. Suas folhas, quando comparadas uma a outra, de acordo com o livro que as carrega, 

também apresentam diferenças quanto à sua qualidade (espessura, textura, cor, pautas) o que, 

certamente, influiu no preço de cada volume. Independentemente do órgão solicitante, 

acreditamos que os livros cuja quantidade de folhas foi especificada nos pedidos são esses 

com capa dura e que custaram, por exemplo, 3$500 a unidade (com cem folhas) às Secretarias 

do Governo e Militar em 1885. No mesmo pedido, compraram ainda uma caixa de penas de 

aço por 2$500 e meia resma de papel almaço a 6$500.180 “Cadernos de papel para officio”, 

em1899, custaram à Secretaria do Interior $416 cada um.181 Salientamos novamente que 

                                                           
178 Considera-se guarda de livro as páginas brancas colocadas no início e no fim do livro que não contam na 

paginação. Ver em: MÁRSICO, Cida. O surgimento da encadernação e da douração. In: BIBLIOTECA 
NACIONAL, vol. 129, 2009, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 2009. p. 164. 
Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais_129_2009.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2012.  

179 LIVRO de mapa de frequência escolar. Cidade de Goiás, 1913, folha de guarda. Manuscrito [sem capa]. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.  

180 OFÍCIO a 2ª Seção da Thesouraria Provincial. Pede-se a quantia de 59$960 para pagamento de objectos de 
expediente comprados para as Secretarias do Governo e Militar. Cidade de Goiás, 09 mar. 1885. Relação de 
Documentação Avulsa, caixa 347, pacote de ofícios do Governo. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

181 RECIBO da Perillo & Viggiano à Secretaria do Interior. Cidade de Goiás, 21 jan. 1899. Relação de 
Documentação Avulsa, caixa 524, pacote de ofícios da Secretaria de Instrução, Indústrias, Terras e Obras 
Públicas. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 
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pedidos que demandavam com a chamada por “cadernos” realizavam-se sempre a custos mais 

baixos se comparados às solicitações por “Livros”, provavelmente pela estrutura mais frágil e 

menos formal. 

Durante seu exercício profissional, a professora Lili por diversas vezes repassou ao 

delegado literário, responsável pelo seu distrito, a lista de pedido de materiais para o 

expediente da escola em que atuava. No mais das vezes, nela constava um livro em branco de 

cinquenta ou cem folhas “p.a frequencia” e/ou um “livro em branco de 50 f.s p.a matricula”, 

além de botija de tinta, livros didáticos, dúzias de lousas, dúzias de lápis para lousas, lápis 

para papel, canetas, penas e resmas de “papel pautado p.a escriptas, taboadas e modelos de 

escripta”, não necessariamente nesta ordem, tampouco em todos os pedidos – mas o “livro” 

sempre foi mencionado.182 O delegado literário, tendo como atribuição contribuir para a 

propagação e efetivação do ensino,183 transmitia a solicitação à Inspetoria Geral da Instrução 

Pública de Goiás que, por meio de um ofício anexado ao pedido e à relação de alunas 

frequentes na referida escola, o apresentava na Presidência do Estado. Através deste processo, 
                                                           
182 LISTA de pedido de materiais escolares da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 

27 dez. 1894. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de materiais para fornecimento às 
alunas pobres e expedientes da escola pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi; LISTA de pedido de materiais escolares da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade 
de Goiás, 12 dez. 1898. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de materiais para 
fornecimento às alunas pobres e expedientes da escola pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – 
Arquivo Frei Simão Dorvi; LISTA de pedido de materiais escolares da professora Luiza Joaquina de Souza 
Marques. Cidade de Goiás, 15 jun. 1900. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de 
materiais para fornecimento às alunas pobres e expedientes da escola pública. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LISTA de pedido de materiais escolares da professora Luiza 
Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 07 dez. 1900. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote 
de pedidos de materiais para fornecimento às alunas pobres e expedientes da escola pública. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LISTA de pedido de materiais escolares da 
professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 07 dez. 1901. Pasta da Intendência Municipal 
de Goiás, pacote de pedidos de materiais para fornecimento às alunas pobres e expedientes da escola pública. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LISTA de pedido de materiais 
escolares da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 10 jan. 1902. Pasta da Intendência 
Municipal de Goiás, pacote de pedidos de materiais para fornecimento às alunas pobres e expedientes da escola 
pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LISTA de pedido de 
materiais escolares da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 15 ago. 1904. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de materiais para fornecimento às alunas pobres e 
expedientes da escola pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LISTA 
de pedido de materiais escolares da professora Luiza Joaquina de Souza Marques.. Cidade de Goiás, 05 jan. 
1909. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de materiais para fornecimento às alunas 
pobres e expedientes da escola pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão 
Dorvi; LISTA de pedido de materiais escolares da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de 
Goiás, 12 out. 1913. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de materiais para 
fornecimento às alunas pobres e expedientes da escola pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – 
Arquivo Frei Simão Dorvi; LISTA de pedido de materiais escolares da professora Luiza Joaquina de Souza 
Marques. Cidade de Goiás, 31 mar. 1914. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de 
materiais para fornecimento às alunas pobres e expedientes da escola pública. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

183 SANT’ANNA, Thiago Fernando. Gênero, história e educação: a experiência de escolarização de meninas e 
meninos na Província de Goiás (1827-1889). Brasília: UNB, 2010. 237 f. Tese (Doutorado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, Brasília, 2010, p. 178. 
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o Tesouro Público providenciava a relação necessária junto aos estabelecimentos comerciais 

instalados na cidade.184  

Em nota fiscal emitida no ano de 1884, a “Thesouraria Prov.al” comprou na Casa de 

João Gonzaga de Siqueira diversos materiais para o expediente escolar, pois além dos livros 

do Abílio,185 “Cathecismo do Pará”, lousas, canetas para lousa, tabuadas, “Cartas de Abc”, 

cartilhas, “Historia do Brasil – J. Macedo”, entre vários itens, incluiu-se nesta lista uma resma 

de papel a 12$000, uma botija de tinta preta por 3$500 e um “L.o em br.co de  50 f.s” que 

custou 2$500.186 Por que não o mesmo tipo de livro solicitado pela mestra Lili em seus 

pedidos, bem como fizeram outros mestres do período?187  

Devido ao contato que tivemos com os materiais oriundos da instrução pública, 

especificamente aqueles para controle e fiscalização da Inspetoria Geral de Instrução, 

nomeadamente mapas de frequência, livros de matrícula e termos de exames e, em virtude do 

tipo de suporte utilizado nestas três causas, cremos que os livros regularmente requeridos 

pelos mestres enquadrem-se nestes propósitos. Alguns termos de exame, por exemplo, 

apresentam vestígios claros de pertencimento, no passado, a um suporte como o livro grande 

                                                           
184 OFÍCIO da Inspectoria Geral da Instrucção Publica, n. 154. Ofício do Inspetor Geral da Instrução Pública à 

Presidência do Estado incluso o pedido de objectos para o expediente da aula de 1ª letras do sexo feminino da 
Freguesia do Carmo da Capital, acompanhado da relação das alunas pobres que a freqüentam, a fim de que 
haja o fornecimento solicitado. Cidade de Goiás, 02 ago. 1892. Relação de Documentação Avulsa, caixa 347, 
pacote de Instrução Pública. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

185 Os livros de leitura e gramáticas de Abílio Cesar Borges (Barão de Macaúbas) ganharam fama pela crítica que 
faziam aos métodos de soletração de sílabas sem sentido, pela simplificação de algumas lições e pela adoção 
de pequenos textos, passando a ser adotados e distribuídos aos milhares em algumas províncias, muitos 
gratuitamente. Cf. VOJNIAK, Fernando. O império das primeiras letras: uma história da institucionalização 
da cartilha de alfabetização no século XIX. Florianópolis: UFSC, 2012. 328 f. Tese (Doutorado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012, p. 110 
passim. Sobre Abílio Cesar Borges, seus livros de leitura e seus métodos de aprendizagem, ver em: VALDEZ, 
Diane. A representação de infância nas propostas pedagógicas do Dr. Abilio Cesar Borges: o barão de 
Macahubas (1856-1891). Campinas, SP: UNICAMP, 2006. 315 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 
2006. Disponível em: <http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000383742>. Acesso em: 16 abr. 2013.  

186 NOTA FISCAL da Casa João Gonzaga de Siqueira à Thezouraria Provincial de Goyaz. Cidade de Goiás, 27 
ago. 1884. Relação de Documentação Avulsa, caixa 333, pacote de ofícios da Instrução Pública. Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás. 

187 No inventário, que correntemente as professoras e professores enviavam à Inspetoria Geral de Instrução 
Pública com a relação dos objetos existentes na escola, a professora da escola municipal do sexo masculino do 
Distrito do Carmo, Rosentina Augusta de Sant’Anna e Silva, colocou em sua lista um livro de frequência, um 
de matrícula e um para termo de exame. Na escola pública do sexo masculino de São José do Araguaia, o 
inspetor literário, Pedro Pinheiro de Lemos, mencionou portar quatro livros de registro de mapas de frequência, 
um de matrícula e um de termos de exame. Cf. INVENTÁRIO dos objectos existentes na escola Municipal do 
sexo masculino do Districto do Carmo da professora Rosentina Augusta de Sant’Anna e Silva. Cidade de 
Goiás, 08 mai. 1914. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de pedidos de materiais da escola 
pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi e INVENTÁRIO dos 
utensílios e mais objectos existentes na escola elementar da povoação do Araguaya do delegado literário Pedro 
Pinheiro de Lemos. São José do Araguaia, 03 jul. 1900. Pasta da Intendência Municipal de Goiás, pacote de 
inventário dos utensílios da escola masculina de São José do Araguaia. Fundação Educacional da Cidade de 
Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 
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de folhas pautadas e de onde eventualmente foram retiradas aquelas páginas, algumas vezes, 

grosseiramente. Estes termos ou atas de exame não continham mais que três ou quatro folhas, 

onde o(a) professor(a) relatava minuciosamente a relação de alunos(as) aprovados(as) nos 

respectivos ensinamentos (leitura de livro ou manuscrito, escrita/caligrafia e contabilidade), a 

data, hora e local do exame, como também os examinadores presentes sob a regência do 

delegado literário. Os tais exames realizavam-se regularmente nas escolas públicas e 

particulares da Província.188 A observação voluntária desses materiais escolares contrariou 

nossa premissa de que esses termos se fariam apenas em papéis pautados do tipo almaço, 

como imaginamos terem sido, em sua maioria, feitos os mapas trimestrais de frequência dos 

alunos e alunas, os quais, inclusive, não possuem os rastros visíveis nos pontos da emenda, 

habitualmente encontrados em par na parte central dos livros, de que outrora pertenceram.189   

                                                           
188 TERMO de exame da escola pública do sexo feminino do Districto do Carmo da capital de Goyaz sob a 

regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 14 dez. 1895. Pasta de Instrução 
Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; TERMO de exame da escola 
pública mixta do Districto de Ouro fino sob a regência da professora Emerenciana Alves Guimarães. Ourofino, 
11 dez. 1900. Pasta de Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão 
Dorvi; TERMO de exame da escola pública do sexo feminino do Districto do Carmo da capital de Goyaz sob a 
regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 11 ago. 1904. Pasta de Instrução 
Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; TERMO de exame da escola 
pública do sexo feminino do Districto do Carmo da capital de Goyaz sob a regência da professora Luiza 
Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 10 ago. 1905. Pasta de Instrução Pública. Fundação Educacional 
da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; TERMO de exame da escola pública do sexo feminino do 
Districto do Carmo da Capital de Goyaz sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. 
Cidade de Goiás, 10 ago. 1907. Pasta de Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – 
Arquivo Frei Simão Dorvi. 

189 MAPPA das faltas dos allunos e das allunas da Escola Normal do dia 1 a 15 de novembro de 1884. Cidade de 
Goiás, 05 dez. 1884. Relação de Documentação Avulsa, caixa 333, pacote de Instrução Pública. Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás; MAPPA mensal da Escola Publica do sexo masculino da Freguezia de Nossa 
Senhora do Rozario, sob a regência do professor Jacintho Soares de Gouvêa. Cidade de Goiás, 03 fev. 1871. 
Relação de Documentação Avulsa, caixa 203, pacote de Instrução Pública. Arquivo Histórico Estadual de 
Goiás; MAPPA trimestral das allunas da Escola Publica do sexo feminino da Freguezia de Nossa Senhora do 
Rozario, sob a regência da professora Anna Victoria Gomes. Meiaponte, 01 out. 1866. Relação de 
Documentação Avulsa, caixa 171, pacote de Instrução Pública. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; MAPPA 
trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 3º 
trimestre de 1894, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 02 out. 
1894. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola mixta elementar da povoação do 
Bacalháu, sob a regência da professora Anna de Jesus Barros Tocantins. Goiás, jul./set. 1897. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; 
MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo 
durante o 2º trimestre do anno de 1900, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade 
de Goiás, 03 jul. 1900. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – 
Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do 
Districto do Carmo durante o 4º trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. 
Cidade de Goiás, 12 dez. 1901. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de 
Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo 
feminino do Districto do Carmo durante o 1º trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza 
Marques. Cidade de Goiás, 31 mar. 1902. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica 
do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 3º trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de 
Souza Marques. Cidade de Goiás, 29 set. 1904. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação 
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No ano de 1899, a Secretaria de Instrução pagou a “Pereira da Silva e C.ia” 6$000 por 

um livro pautado em branco e 2$500 por uma caixa de “colxetes p.a papel” (também 

conhecidos como percevejos), muito utilizados para prender uma folha às seguintes.190 Em 

proposta enviada à mesma Secretaria pela “Perillo & Viggiano”, a resma de papel saiu por 

10$000, a caixa de penas por 2$400, $124 aproximadamente por um lápis da marca Faber, 

livros em branco de cinquenta folhas a 4$000 cada, caneta para pena por $50 a unidade e um 

tinteiro de ferro a 3$000.191 Em 1914, a caixa de penas ficou em 2$000 na loja da Alencastro 

Veiga.192 Enfim, seja de penas e tintas para escrever, seja de papéis para com elas escrever, 

não podemos considerar estes itens – ou a soma deles – largamente acessíveis à compra e ao 

uso no período destacado. Primeiro, porque eles teriam alguma utilidade para uma margem 

estreita da população se considerarmos os indivíduos que praticavam a escrita, ou melhor, que 

sabiam escrever.193 Falamos de uma Província que, na segunda metade do século XIX, se 

                                                                                                                                                                                     
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da 
escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 2º trimestre, sob a regência da professora 
Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 28 jun. 1904. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das 
allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 1º trimestre, sob a regência da 
professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 01 abr. 1907. Pasta da Intendência Municipal 
de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de 
frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 2º trimestre, sob a 
regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 01 jul. 1907. Pasta da Intendência 
Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA 
trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo durante o 4º 
trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de Goiás, 02 jan. 1908. Pasta 
da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; 
MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do Districto do Carmo 
durante o 4º trimestre de 1909, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. Cidade de 
Goiás, 03 jan. 1910. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – 
Arquivo Frei Simão Dorvi; MAPPA trimestral de frequencia das allunas da escola publica do sexo feminino do 
Districto do Carmo durante o 1º trimestre, sob a regência da professora Luiza Joaquina de Souza Marques. 
Cidade de Goiás, 01 abr. 1912. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de 
Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

190 RECIBO da Pereira da Silva e C.ia à Secretaria de Instrucção. Cidade de Goiás, 26 abr. 1899. Relação de 
Documentação Avulsa, caixa 524, pacote de ofícios da Secretaria de Instrução, Indústrias, Terras e Obras 
Públicas. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

191 PROPOSTA de orçamento da Perillo & Viggiano à Secretaria de Instrução Pública da Capital de Goyaz. 
Cidade de Goiás, 25 jan. 1899. Pasta da Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

192 NOTA FISCAL da Alencastro Veiga à Intendencia Municipal da Capital de Goyaz. Cidade de Goiás, 28 jul. 
1914. Pasta da Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás 
– Arquivo Frei Simão Dorvi. 

193 Com base na contribuição de Alceu Ferrari, Ana Maria Galvão fornece alguns dados a respeito do primeiro 
censo nacional realizado em 1872, no qual mostra estar em cerca de 18% o índice de alfabetização do país 
entre pessoas de cinco anos ou mais. Em 1890, a proporção de analfabetos constituía uma massa da população 
de 82,3%. Ver em: GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. “Oralidade, memória e narrativa”: elementos para a 
construção de uma história da cultura escrita. In: ______ et al. (Orgs.). História da cultura escrita: séculos 
XIX e XX. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 11. Em Goiás, ao término do Império, 80% da população era 
analfabeta. Cf. BRETAS, Genesco Ferreira. História da instrução pública em Goiás. Goiânia: 
CEGRAF/UFG, 1991, p. 422. 
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afigurava como uma “ilha de letrados” em meio a um mar de analfabetos.194  Em segundo 

lugar, os valores para a obtenção desse conjunto de materiais talvez não fossem justificáveis 

mediante o destino pensado para eles. Ponto sobre o qual nos deteremos por um momento. 

Subtraídos do atrativo de somar os custos que se teria com os produtos relativos à 

prática da escrita pra obtermos um total, como já dissemos, pensemos de outra forma. Diante 

de um tal contexto, o que seria gastar entre $416 e 3$500 por um caderno simples, mas com 

páginas ou, para os mais criteriosos, com um livro de papel de cem folhas – e capa dura – em 

vista da carestia geral e, mais particularmente, alimentícia dos goianos naquele período, cujos 

valores da carne seca – gênero essencial à população e, maiormente consumido pela 

dificuldade de se obter carne verde (fresca) de qualidade – variavam em torno de $ 467 a 

1$000 o quilo entre 1885 e 1896?195  

                                                           
194 CARVALHO, 2003, p. 63 apud SANT’ANNA, Thiago Fernando. Gênero, história e educação: a 

experiência de escolarização de meninas e meninos na Província de Goiás (1827-1889). Brasília: UNB, 2010. 
237 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2010, p. 38. 

195 PREÇOS que alcançarão os nossos gêneros, no mercado desta capital, durante a semana. Publicador 
Goyano, Cidade de Goiás, n. 5, 28 mar. 1885. Secção noticiosa, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, n. 94, 11 dez. 1886. Secção livre, p. 04. 
Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO da capital. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 52, 18 jun. 1892, p. 03. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO da capital. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 60, 20 ago. 1892, p. 03. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO da capital. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 74, 27 nov. 1892, p. 04. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq= >. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO da capital. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 142, 11 nov. 1894, p. 03. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq= >. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO da capital. Estado de Goyaz, Cidade de Goiás, n. 144, 07 dez. 1894, p. 03. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq= >. Acesso em: 15 fev. 
2013; NEIVA, Antonio M. G. da; LEMOS, Francisco Pinheiro de. Goyaz, Goiás, n. 364, 23 set. 1892. 
Annuncios, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO. Goyaz, Goiás, n. 364, 23 set. 1892. Noticias, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO. Goyaz, Goiás, n. 392, 07 abr. 1893. Noticias, p. 02. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013;  MERCADO. Goyaz, Goiás, n. 435, 01 fev. 1894. Noticias, p. 01. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013. 
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Todos sabem que a alimentação em Goyaz, além de insuficiente é, em geral, de 
pessima qualidade. [...] A carne verde, unica alimentação que se podia ter em 
abundancia e de melhor qualidade, é justamente a peior [sic] e a que se tem tornado 
mais escassa. Entre nós o trigo é carissimo, pelo que não póde haver abundancia de 
pães que constituem em certos lugares o principal alimento da população. Portanto 
si [sic] nos falta a carne, estamos na miseria, porque é a unica alimentação que 
podemos contar.196 

 

Se tomarmos a farinha de trigo como parâmetro, componente alimentar caríssimo aos 

goianos, alcançaremos, mais precisamente, o quão onerosa poderia ser para seus bolsos a 

compra de materiais de escrita, principalmente aos cidadãos comuns que destes não dependia 

o trabalho, tornando-se – e por que não? – artigos de segunda, terceira ou quarta necessidade, 

artigos objetivamente dispensáveis. Os jornais, em quase todas as suas edições, traziam 

consigo não só os preços praticados no comércio da cidade dos produtos alimentares mais 

requisitados pela população, como também comentários a respeito da situação vivenciada em 

torno desses mesmos valores. A farinha de trigo, nesse cenário, comprava-se ao custo de 

1$280 a 3$000 o quilo,197 preço, portanto, “caríssimo” como demonstrou o periódico Goyaz 

em 1892. Ainda neste ano, outro jornal também declarava que a “farinha de trigo está por 

                                                           
196 CARESTIA. Goyaz, Cidade de Goiás, n. 367, 14 out. 1892, p. 01. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca 

Nacional. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 
189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 2013. 

197 GOYAZ. Orgão Democrata. Cidade de Goiás, n. 107, 07 out. 1887. Annuncios, p. 04. Hemeroteca Digital 
Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO. Goyaz, Goiás, n. 388, 10 mar. 1893. Noticias, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO. Goyaz, Goiás, n. 389, 17 mar. 1893. Noticias, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO. Goyaz, Goiás, n. 391, 29 mar. 1893. Noticias, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; MERCADO. Goyaz, Goiás, n. 392, 07 abr. 1893. Noticias, p. 02. Hemeroteca Digital Brasileira – 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; ESTADO DE GOYAZ. Orgam do Partido Republicano Federal. Cidade de Goiás, n. 93, 16 abr. 1893. A 
pedidos, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; ESTADO DE GOYAZ. Orgam do Partido Republicano Federal. Cidade de Goiás, n. 113, 02 out. 1893. 
A pedidos, p. 02. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; PUBLICADOR GOYANO, O. Orgão dos interesses do povo. Cidade de Goiás, n. 17, 20 jun. 1885. 
Secção livre, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; PUBLICADOR GOYANO, O. Orgão dos interesses do povo. Cidade de Goiás, n. 119, 04 jun. 1887. 
Secção livre, p. 04. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.    



61 
 

preço excessivo, tendo-se vendido arroba de 22$000 a 30$000”.198 A medida utilizada pelo 

periódico – “arroba” – equivale a quinze quilos. Notamos, desta maneira, que os valores 

estipulados para a farinha de trigo beiravam, praticamente, as importâncias necessárias à 

aquisição dos livros para escrever. Se contarmos que não bastava somente o livro, mas que era 

preciso também a pena, a tinta, a caneta para pena e o tinteiro, os esforços talvez não 

valessem a pena, submetendo-se ao uso que se daria do conjunto de artigos destinados à 

escrita manual. Diante desta conjuntura, compreende-se a aplicação nas escolas de certa 

quantidade de “materiais alternativos” para o exercício da escrita, como:  

 

as ‘tábuas’ (tabuletas) e os ‘panos’ encerados nos quais se escrevia com um pequeno 
estilete, gravando-se as letras na fina camada de cera que cobria a superfície. Este 
tipo de material era alternativo ao papel pelo seu caráter reutilizável, pois, bastava 
alisar a superfície encerada para poder escrever novamente. [...] Para anotações 
como estas, utilizava-se também a ‘ardósia’, uma espécie de quadro pequeno, de 
superfície lisa, de espessura geralmente não superior a cinco milímetros, feita de 
pedra ardósia – daí o nome – na qual se escrevia com giz, podendo se apagar e 
reutilizar.199 

    

O que concluímos até aqui é que o uso do papel restringia-se ao extremo necessário, 

uma vez que, mesmo acessível, era um produto caro, não devendo ser empregado de maneira 

indiscriminada ou ordinária. O agenciamento do que se tinha para escrever e o papel usado 

com este fim encontrava-se atravessado por essa ideia. Utilizá-lo, então, para uma escrita do 

cotidiano, talvez não fosse uma medida responsável para o período; todavia, reutilizá-lo, 

sobretudo quando se tinha a contribuição de outrem, apresentava-se mais vantajoso, eficaz e 

profícuo à economia doméstica.  

Os suportes utilizados por Anna Joaquina trazem consigo indícios dessa plausível 

contribuição, provavelmente por parte de seus irmãos ligados a diferentes atividades que 

tinham o papel como uma das principais ferramentas de trabalho. Em meio aos 28 volumes 

que Anna Joaquina escreveu, três deles qualificamos como livros grandes de papel, 

amparados pela classificação dada aos livros públicos encontrados e que lhe são congêneres. 

Apenas um deles ainda tem para si sua capa dura e original. Vamos agora conhecê-los. 

 

 

                                                           
198 ESTADO DE GOYAZ. Orgam do Partido Republicano Federal. Cidade de Goiás, n. 41, 12 mar. 1892, p. 03. 

Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=244457&pasta=ano 189&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.   

199 VOJNIAK, Fernando. O império das primeiras letras: uma história da institucionalização da cartilha de 
alfabetização no século XIX. Florianópolis: UFSC, 2012. 328 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de 
Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012, p. 270-271. 



 

1.2.1 Livros grandes de papel

 
Imagem 01 – Capa do Livro grande de 
papel I.

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

 
Este suporte contém registros que vão de 01 de janeiro de 1881 a 29 de novembro de 

1886. Suas páginas não são originalmente pautadas, o que fez com 

lápis. É o único da tríade

rotineiramente destinado às rubricas

repassavam ou o manuseavam. 

outros tantos livros, assim classificados, utilizados pelas instituições e órgãos públicos 

existentes na Cidade de Goiás

burocracia institucional, traz

em sua última página, o termo de encerramento onde 

                                                          
200 DIÁRIO de coleta. Cidade de Goiás, 1895. Manuscrito. Fundação Educacional da Cidade de Goiás 

Frei Simão Dorvi; LIVRO de receituário do Hospital de Caridade de São Pedro de Alcântara. Cidade de Goiás, 
1888. Manuscrito. Caixa do Hospital São Pedro. Fundação Educacional da Cidade de Goiás 
Simão Dorvi; DIÁRIO de cobrança de impo
de Documentos Manuscritos, n. 0362
correspondência da Instrução Pública dirigida à Presidência da Província. Cidade de Goiás, 1880
Relação de Documentos Manuscritos, n. 0704. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; LIVRO de folha de 
pagamento dos empregados da Câmara dos Deputados 
Relação de Documentos Manuscritos, n. 1053. Arquivo H

Livros grandes de papel 

ivro grande de      

 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 02 – Interior do Livro grande de 
papel I.

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

Este suporte contém registros que vão de 01 de janeiro de 1881 a 29 de novembro de 

1886. Suas páginas não são originalmente pautadas, o que fez com que 

tríade sem pautas e que apresenta recortada sua

destinado às rubricas e paginação efetuadas pelos agentes públicos que

ou o manuseavam. A capa – distinta somente na cor – e a estrutura 

outros tantos livros, assim classificados, utilizados pelas instituições e órgãos públicos 

de Goiás.200 Como exemplificamos há pouco, ess

burocracia institucional, trazem em seu interior, na folha de guarda, um 

o termo de encerramento onde novamente se 

                   
DIÁRIO de coleta. Cidade de Goiás, 1895. Manuscrito. Fundação Educacional da Cidade de Goiás 

Frei Simão Dorvi; LIVRO de receituário do Hospital de Caridade de São Pedro de Alcântara. Cidade de Goiás, 
1888. Manuscrito. Caixa do Hospital São Pedro. Fundação Educacional da Cidade de Goiás 
Simão Dorvi; DIÁRIO de cobrança de imposto – Tesouraria da Fazenda. Cidade de Goiás, 1857
de Documentos Manuscritos, n. 0362-A. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; LIVRO de registro de 
correspondência da Instrução Pública dirigida à Presidência da Província. Cidade de Goiás, 1880
Relação de Documentos Manuscritos, n. 0704. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; LIVRO de folha de 
pagamento dos empregados da Câmara dos Deputados – Tesouraria da Fazenda. Cidade de Goiás, 1892. 
Relação de Documentos Manuscritos, n. 1053. Arquivo Histórico Estadual de Goiás.
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Interior do Livro grande de 

 
, página de 17.10.1882 a 04.11.1882. 

imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Este suporte contém registros que vão de 01 de janeiro de 1881 a 29 de novembro de 

que a autora as traçasse a 

recortada sua ponta superior, local 

efetuadas pelos agentes públicos que o 

a estrutura condizem com 

outros tantos livros, assim classificados, utilizados pelas instituições e órgãos públicos 

sses livros, oriundos da 

em seu interior, na folha de guarda, um termo de abertura e, 

se armazena o nome e 

DIÁRIO de coleta. Cidade de Goiás, 1895. Manuscrito. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo 
Frei Simão Dorvi; LIVRO de receituário do Hospital de Caridade de São Pedro de Alcântara. Cidade de Goiás, 
1888. Manuscrito. Caixa do Hospital São Pedro. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 

Cidade de Goiás, 1857-1858. Relação 
A. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; LIVRO de registro de 

correspondência da Instrução Pública dirigida à Presidência da Província. Cidade de Goiás, 1880-1883. 
Relação de Documentos Manuscritos, n. 0704. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; LIVRO de folha de 

Tesouraria da Fazenda. Cidade de Goiás, 1892. 
istórico Estadual de Goiás. 



 

rubrica do responsável pela sua paginação,

numeradas para determinad

repassados a um terceiro que o 

no canto superior direito, a 

graficamente, como forma de 

utilidade oficial e administrativa

foi retirado – e acreditamos que propositalmente 

Acompanhemos esse detalhe 

 

Imagem 03 – Livro grande de papel

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

Na imagem acima, conseguimos visualizar o resquício 

anteriormente no canto superior 

Joaquina reaproveitava materiais antes úteis 

lembrança através de uma ação pessoal e particular

e reguladoras, cuja forma informativa oficial 

Um segundo suporte do mesmo grupo, igualmente adotado pela memorialista, contribuirá 

com essa hipótese de uma prática do palimpsesto em Anna Joaquina

sem capa, originalmente pautado

conservação. Todavia, sua estrutura ainda reserva no canto da folha a rubrica e, quando 

possível de observar, os números manuscritos das páginas que, ao invés de recortar, a autora 

rubrica do responsável pela sua paginação, além do número total de pá

numeradas para determinada finalidade, podendo ser de manuseio do pr

repassados a um terceiro que o houvesse solicitado via ofício. Todos trazem em sua

no canto superior direito, a assinatura e o número da folha, esta última 

graficamente, como forma de autenticar, controlar e sancionar publicamente um objeto de 

administrativa. Entretanto, no caso do suporte de Anna Joaquina, 

e acreditamos que propositalmente – omitindo a abreviação nominal ali contida.

detalhe mais atentamente. 

Livro grande de papel I: canto superior direito recortado

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

imagem acima, conseguimos visualizar o resquício de assinatura

superior da página, um sinal que confirma nossa 

materiais antes úteis à outra função que não a

através de uma ação pessoal e particular, mas outra, aquela das ocupações políticas 

cuja forma informativa oficial conjuminava-se à dos papéis administrativos

Um segundo suporte do mesmo grupo, igualmente adotado pela memorialista, contribuirá 

de uma prática do palimpsesto em Anna Joaquina.

sem capa, originalmente pautado, com problemas decorrentes da falta de preservação e 

, sua estrutura ainda reserva no canto da folha a rubrica e, quando 

bservar, os números manuscritos das páginas que, ao invés de recortar, a autora 
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o número total de páginas que foram 

ser de manuseio do próprio agente, ou ainda 

Todos trazem em suas páginas, 

esta última ora manuscrita ora 

sancionar publicamente um objeto de 

Entretanto, no caso do suporte de Anna Joaquina, tal espaço 

omitindo a abreviação nominal ali contida. 

I: canto superior direito recortado.

 

assinatura que existia 

que confirma nossa hipótese de que Anna 

outra função que não aquela de reter a 

das ocupações políticas 

papéis administrativos. 

Um segundo suporte do mesmo grupo, igualmente adotado pela memorialista, contribuirá 

. Trata-se de um livro 

com problemas decorrentes da falta de preservação e 

, sua estrutura ainda reserva no canto da folha a rubrica e, quando 

bservar, os números manuscritos das páginas que, ao invés de recortar, a autora 



 

riscou na tentativa de apagar, ou melhor, 

papel foi outra. Tal feito nos permite uma reflexão crítica

esquecimento é a condição da memória, o apagamento é a do escrito”.

modificou a condição prática de existência 

imprimindo-lhes, a partir daí, o seu olhar do tempo

material metafórica – do librillo

uma cobertura que permite escrever com um estilete e reutilizá

isto é, um lugar-comum de escritos 

tiver desaparecido ou tão logo tenham sido copiados em um suporte mais durável”

não deixa de ser um indicador manifesto da

escrita. E apesar do sucesso garantido 

delas nos ficaram como ponto

despreocupou-se com a assinatura retraída, passando

esquecendo-se dela por completo

 
Imagem 04 – Livro grande 

Memorial, página de 24.04.1890 a 18.05.1890.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

                                                          
201 CHARTIER, Roger. “Escutar os mortos com os olhos”. 

Avançados/USP, São Paulo, v. 24, n. 69, 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n69/v24n69a02.pdf

202 Id.. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura (séculos XI 

na tentativa de apagar, ou melhor, de ignorar o momento em que a

Tal feito nos permite uma reflexão crítica visto que, do mesm

esquecimento é a condição da memória, o apagamento é a do escrito”.

a condição prática de existência dos suportes, invertendo sua

, a partir daí, o seu olhar do tempo, como se em posse

librillo de memoria de Cardenio, cujas páginas são revestidas com 

uma cobertura que permite escrever com um estilete e reutilizá-las depois de tê

comum de escritos “transitórios, apagados no momento em que sua utilidade 

tiver desaparecido ou tão logo tenham sido copiados em um suporte mais durável”

indicador manifesto da fragilidade e impotência de toda e qualquer 

E apesar do sucesso garantido em boa quantidade das páginas que rabisc

como pontos de luz, até porque, após o ano de 18

se com a assinatura retraída, passando-lhe somente um traço e, posteriormente, 

se dela por completo. 

Livro grande de papel II: paginação e rubrica de “Gomes da Neiva”

, página de 24.04.1890 a 18.05.1890. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

                   
CHARTIER, Roger. “Escutar os mortos com os olhos”. Estudos Avançados

Avançados/USP, São Paulo, v. 24, n. 69, p. 07-30, 2010, p. 20. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n69/v24n69a02.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2013. 

: cultura escrita e literatura (séculos XI – XVIII). São Paulo: UNESP, 2007

64 

que a utilidade do livro de 

o mesmo modo “que o 

esquecimento é a condição da memória, o apagamento é a do escrito”.201 Anna Joaquina 

, invertendo suas funções e 

em posse – numa aproximação 

de Cardenio, cujas páginas são revestidas com 

las depois de tê-las apagado, 

no momento em que sua utilidade 

tiver desaparecido ou tão logo tenham sido copiados em um suporte mais durável”,202 o que 

fragilidade e impotência de toda e qualquer 

páginas que rabiscou, algumas 

até porque, após o ano de 1891, a memorialista 

lhe somente um traço e, posteriormente, 

paginação e rubrica de “Gomes da Neiva”.  

 

Estudos Avançados: Instituto de Estudos 
p. 20. Disponível em: 

XVIII). São Paulo: UNESP, 2007, p. 71-76. 
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O livro que contém esta página aborda os acontecimentos relatados por Anna Joaquina 

de 15 de março de 1887 a 01 de fevereiro de 1896. Foi seguramente rubricado e paginado por 

Antônio Manoel Gomes da Neiva que, de 1882 a 1886, ocupou o cargo de presidente da 

Câmara Municipal de Goiás. Sua assinatura contida no livro Ata referente a esses anos condiz 

exatamente com aquela encontrada no manuscrito de Anna Joaquina: “Gomes da Neiva”.203 A 

dita Ata da Câmara foi toda redigida pelo então amanuense e secretário Antônio Luis de 

Castro, o Totó, irmão da memorialista. 

 

Sessão extraordinária em 7 de janeiro de 1883 
Presidencia do S.r Gomes Neiva 

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

 

 Com a convivência aqui revelada entre Totó e o presidente da Câmara, mas também 

com outras figuras ligadas a determinados cargos públicos, não seria equivocado imaginar que 

                                                           
203 Em outro documento encontramos a assinatura e também a rubrica de Antônio Manuel Gomes da Neiva. 

Trata-se de um termo de abertura do que restou do livro de assinaturas dos eleitores da Freguesia de Nossa 
Senhora do Rosário “por ocazião da votação nas Eleições que se proceder na referida Freguesia”. Cf. TERMO 
de abertura por Antônio Manuel Gomes da Neiva. In: LIVRO para assinatura dos eleitores da Freguesia de N. 
S. do Rosário por ocasião da votação nas eleições. Cidade de Goiás, 01 set. 1881, folha de guarda. Manuscrito 
[fragmento]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

204 ATA das Sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Goiás. Cidade de Goiás, 1883, f. 60-
60[verso]. Manuscrito [fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade 
de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 
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o irmão de Anna Joaquina tenha colaborado com alguns dos suportes de escrita usados por 

ela, assim como com os demais apetrechos oportunos ao mesmo fim. Em 1891, foi dele o 

ofício que pediu, para os trabalhos de apuração de votos da eleição, uma botija de tinta, duas 

versões de papel florete liso, uma caixa de penas de aço e cinquenta envelopes grandes que, 

somados, custaram 13$000 à Intendência.205  

A presença de Antônio Manoel Gomes da Neiva no livro em que escreve Anna 

Joaquina, com efeito, vai além da coexistência, no lugar de trabalho, com o irmão da autora. 

A história nos revela pelo menos três sujeitos com o mesmo nome de Antônio Manoel Gomes 

da Neiva.  Mariquinha, irmã de Anna Joaquina, casou-se com um deles em 14 de novembro 

de 1869, cuja certidão da união diz ser o Alferes Antônio Manoel Gomes da Neiva, seu 

esposo, filho legítimo do também nomeado Antônio Manoel Gomes da Neiva com a mulher, 

D. Anna Maria de Jesus.206 Apesar dos três homônimos, podemos garantir ser do marido de 

Mariquinha o “sinal desenhado”207 que acompanha o suporte de sua irmã, pois, quando 

faleceu sua mãe, D. Anna Maria, assim se pronunciou o jornal O Publicador Goyano: 

“Fallecerão – no dia 1º do corrente a Exm.a Sr.a D. Anna Maria de Jesus, mãi do capitão 

Antonio Manoel Gomes da Neiva, presidente da camara municipal; e o jovem Porfirio Leite 

de Barros.208 A nota reintera nossa suspeita de que o cunhado de Anna Joaquina foi o 

presidente da Câmara eleito em 1883 e registrado na Ata pelo secretário Antônio Luis de 

Castro. Dessa maneira, sendo de Antônio Manuel, marido de Mariquinha, a assinatura contida 

nela, sabemos ser dele também a rubrica que acompanha algumas das páginas do Memorial de 

Lembrança.  

Como depositário das notícias que o cercam, o manuscrito de Anna Joaquina também 

se refere aos óbitos mencionados no periódico goiano, informando que “Dia 1º de Junho de 
                                                           
205 OFÍCIO do Secretário Antônio Luis de Castro de 19 de março de 1891. Pede-se materiais para os trabalhos da 

apuração geral dos votos da Eleição. In: LIVRO DA CÂMARA MUNICIPAL/PREFEITURA DE GOIÁS – 
L.P.H.4, Códice 048. [Vários documentos]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão 
Dorvi. Imaginamos que o irmão de Anna Joaquina possa ter subtraído de seu espaço de trabalho alguns dos 
itens utilizados por ela, sobretudo os livros grandes de papel. Entre livros da Câmara remanescentes ou 
inutilizados, tintas, penas e, quem sabe, até colchetes de metal, com a provável colaboração dele alguns desses 
materiais de escrita chegaram à memorialista. 

206 DIOCESE DE SANT’ANNA DE GOIÁS, n. 4, 1869, f. 131 apud CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O 
rosário de Aninha: os sentidos da devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 
1881 – 1930). Goiânia: UFG, 2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação 
em História, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, p. 
117 [nota 390]. Disponível em: <http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-
26T134906Z-558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010. 

207 CHARTIER, Roger. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura (séculos XI – XVIII). São Paulo: 
UNESP, 2007, p. 62.  

208 PUBLICADOR GOYANO, O. Orgão dos interesses do povo. Cidade de Goiás, n. 17, 20 jun. 1885. Secção 
noticiosa, p. 04, grifo do autor. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.  
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1885 as 5 oras da manhã Falecerão: – Porfirinho; e logo depois a Nhanhã maÿ de Ant.o 

M.el”.209 Antônio Manoel (filho) faleceu em 15 de agosto de 1902, notícia esta igualmente 

reproduzida na folha da memorialista, bem como no jornal Goyaz. 

 

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

   

A nota do jornal confirma o grau de parentesco de Antônio Manuel com Totó e Anna 

Joaquina. Ainda que mais próximo de Antônio Luis de Castro entre os irmãos de sua esposa, 

Antônio Manuel era, portanto, membro da família da autora e, provavelmente, sabia da 

existência do Memorial, conhecendo, possivelmente, a aplicação que ela daria àquelas folhas 

que outrora ele rubricou. Não estamos aqui a afirmar que conhecia o conteúdo ministrado por 

ela no manuscrito, nem que pelas suas mãos, literalmente, o livro de papel chegou até Anna 

Joaquina, mas são possibilidades que devem ser consideradas. A contar com a colaboração 

daqueles que lhe são próximos para produzir seus escritos, a autora deve ter dado algumas 

explicações e, inclusive, recebido algumas sugestões a respeito. Podemos até arriscar 

imaginar algum tipo de recomendação sobre o que escrever e como escrever. A forma como 

se apresenta sua escrita ajusta-se de certo modo ao caráter pontual e franqueado dos 

documentos oficiais, redigidos na esfera pública, administrativa e escolar, lugares de trabalho 

de seu irmão, cunhado e de duas das irmãs. Os padrões de escrita utilizados nos termos de 

abertura, localizados nas folhas de guarda dos livros de controle e administração em Goiás, 

por exemplo, são indícios substanciais dessa aproximação entre modelos dispostos e com 

finalidades díspares. Em algumas ocasiões, Anna Joaquina também nomeou e, de certa 

maneira, justificou seus escritos antes de iniciá-los. Precedendo, no mais das vezes, um novo 

ano de registro, ela acomodou aquilo que poderíamos classificar, do mesmo modo, como um 

termo de abertura, só que de suas próprias inscrições, ao escrever “Este livro é destinado p.a 

escrever couzas ocorrido de todos os dias” ou, ainda, “Memorial de lembr.a do anno de 

1916”.211 Também as marcações cronológicas – ano, mês, dia, hora e feito – dão ritmo e 

                                                           
209 MARQUES, 1885.06.01. 
210 GOYAZ. Orgão Democrata. Cidade de Goiás, n. 735, 20 ago. 1902. Noticias, p. 03. Hemeroteca Digital 

Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 190&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.   

211 MARQUES, 1921.01, termo de abertura; MARQUES, 1916.01, termo de abertura. 
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acompanham seus apontamentos e eram, igualmente, uma preocupação elementar para 

aqueles que escreviam nos livros oficiais. E por que essa postura se fez proeminente nas notas 

que a memorialista realizou do cotidiano? Seu manuscrito foi acessível aos outros também? 

Aberto? O Memorial é um arquivo pessoal da sociabilidade compartilhada, mas parece-nos, 

até aqui, também compartilhado com seus parentes pelo menos no campo das ideias. Nele, 

aplica-se aos apontamentos uma rigorosa localização no tempo, alinhavando o feito à sua data 

de ocorrência. Quem sabe por seu valor utilitário, para o uso do tempo passado no tempo 

presente, para relembrar.  O arquivamento da memória no papel não é uma prática neutra; é 

muitas vezes a única ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele desejaria ser visto, é 

desafiar a ordem das coisas, assim como o trabalho do tempo.212 

No mesmo livro de Ata da Câmara, apresentado há pouco, entre os presentes na 

sessão, encontramos o paulista e futuro administrador de Goiás, o coronel Francisco Leopoldo 

Rodrigues Jardim (1847 – 1920),213 que veio para Goiás a convite de seu parente, o Sr. 

Leopoldo de Bulhões.214 Em Goiás, Francisco Leopoldo Jardim exerceu vários cargos. No 

âmbito municipal ocupou postos eletivos, foi deputado provincial (1884-1885), vereador em 

1886; foi ainda coronel da Guarda Nacional, deputado à Constituinte de Goiás, deputado 

estadual (1895-1897), presidente do Estado e senador (1900-1917).215 Em 18 de fevereiro de 

1899, foi eleito deputado ao Congresso Nacional com 76 votos dos 78 eleitores para 

completar o mandato de “Urbano Coelho de Govêa”, então eleito presidente do Estado.216 No 

ano seguinte, Totó tentou a vaga de senador estadual, mas recebeu somente três votos dos 71 

votantes que elegeram Miguel da Rocha Lima com 54 votos.217  

Não temos como demarcar a proximidade de Antônio Luis de Castro com Leopoldo 

Jardim, pois seu nome no Memorial figura apenas em duas datas: 11 de agosto de1881, na 

qual Anna Joaquina relacionou as figuras públicas que partiram para a corte e no dia de seu 
                                                           
212 ARTIÈRES, Philippe. Arquivar a própria vida. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 09-34, 

1998, p. 31. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2061/1200>. Acesso 
em: 10 jul. 2009. 

213 Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim governou o Estado de Goiás de 18 de julho de 1895 a 09 de julho de 
1898. Cf. FERREIRA, Joaquim Carvalho. Presidentes e governadores de Goiás. Goiânia: UFG, 1980, p. 78-
79.  

214 ARTIAGA, Zoroastro. História de Goiás: síntese dos acontecimentos da política e da administração pública 
de Goiás, de 1592 até 1935. Goiânia, GO: [s.n.], 1959, p. 258-259. 

215 Cf. GOIÁS. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Perfil biográfico de Francisco Leopoldo 
Rodrigues Jardim. Disponível em: <http://www.assembleia.go.gov.br/deputado/perfil/deputado/2075>. 
Acesso em: 05 fev. 2013.  

216 ATA da eleição e instalação da mesa da Assembleia Eleitoral da Freguesia de Sant’Anna da Cidade de Goiás. 
Cidade de Goiás, 1899, f. 5[verso]-7. Manuscrito [fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

217 ATA da eleição e instalação da mesa da Assembleia Eleitoral da Freguesia de Sant’Anna da Cidade de Goiás. 
Cidade de Goiás, 1900, f. 14[verso]-17[verso]. Manuscrito [fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de 
Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.  



 

falecimento, 03 de março de 1920. 

público, sabemos que se conheciam e que circularam em diversos momentos 

lugares. O que queremos dizer é 

poderia estar também. Onde circulava 

observação nos leva ao terceiro suporte desse grupo

Leopoldo Jardim, ou seja, a mesma 

 

Imagem 05 – Livro grande de papel

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

Pertencente aos registros do século XX, de 

1911, neste suporte notamos

mesmos, negligenciando inteiramente

sobrescrevê-la.  Quem sabe a

legitimada por sua escrita, prescindindo

operação administrativa, uma vez que 

material. Ainda que este caso não 
                                                          
218 OFÍCIO da Repartição Geral dos Telegraphos ao Presidente do Estado Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim, 

n. 95. Requere-se a importancia de 27$300 por telegrammas transmittidos pela esta
Cidade de Goiás, 19 nov. 1895. Relação de Documentação Avulsa, caixa 474, pacote de ofícios da Repartição 
Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; OFÍCIO ao Presidente e Vereadores da Câmara de 
03 de abril de 1882. O procurador da Câmara Municipal, Augusto Alvez de Castro, pede exoneração do cargo 
por motivos de saúde. In: LIVRO DA CÂMARA MUNICIPAL/PREFEITURA DE GOIÁS 
048. [Vários documentos]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás 
de abertura por Leopoldo Francisco Rodrigues Jardim. In: L
Gerais, Provinciais e Municipais. Cidade de Goiás, 05 ago. 1882, folha de guarda. Manuscrito [fragmento]. 
Fundação Educacional da Cidade de Goiás 

falecimento, 03 de março de 1920. Tendo em vista a função que cada um exerce

sabemos que se conheciam e que circularam em diversos momentos 

O que queremos dizer é que onde estavam os suportes por es

Onde circulava Leopoldo Jardim, Totó poderia circul

observação nos leva ao terceiro suporte desse grupo, o qual contém em sua folha a rubrica de 

Leopoldo Jardim, ou seja, a mesma lavrada nos documentos que carregam su

Livro grande de papel VIII: paginação e rubrica de “Leopoldo Jardim”

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

te aos registros do século XX, de 01 de janeiro de 1908 a 05

mos que Anna Joaquina não mais se incomoda

inteiramente a existência da rubrica de “Leopoldo Jardim”

Quem sabe a missão de seu manuscrito, nesse ponto, já 

, prescindindo de qualquer tentativa em escond

uma vez que permitiu que ambos os textos coabit

inda que este caso não se remeta a uma publicação manuscrita
                   

OFÍCIO da Repartição Geral dos Telegraphos ao Presidente do Estado Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim, 
se a importancia de 27$300 por telegrammas transmittidos pela estação telegraphica de Goyaz. 

Cidade de Goiás, 19 nov. 1895. Relação de Documentação Avulsa, caixa 474, pacote de ofícios da Repartição 
Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; OFÍCIO ao Presidente e Vereadores da Câmara de 

82. O procurador da Câmara Municipal, Augusto Alvez de Castro, pede exoneração do cargo 
por motivos de saúde. In: LIVRO DA CÂMARA MUNICIPAL/PREFEITURA DE GOIÁS 
048. [Vários documentos]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Fr
de abertura por Leopoldo Francisco Rodrigues Jardim. In: LIVRO para lançamento das Actas das Eleições 
Gerais, Provinciais e Municipais. Cidade de Goiás, 05 ago. 1882, folha de guarda. Manuscrito [fragmento]. 

dade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

69 

Tendo em vista a função que cada um exerceu no espaço 

sabemos que se conheciam e que circularam em diversos momentos pelos mesmos 

onde estavam os suportes por este assinalado, Totó 

Jardim, Totó poderia circular também. Tal 

contém em sua folha a rubrica de 

documentos que carregam sua assinatura.218 

VIII: paginação e rubrica de “Leopoldo Jardim”. 

1908 a 05 de julho de 

que Anna Joaquina não mais se incomodava com a origem dos 

de “Leopoldo Jardim” ao 

de seu manuscrito, nesse ponto, já não se encontrasse 

esconder os sinais daquela 

que ambos os textos coabitassem o mesmo 

uma publicação manuscrita destinada, de modo 

OFÍCIO da Repartição Geral dos Telegraphos ao Presidente do Estado Francisco Leopoldo Rodrigues Jardim, 
ção telegraphica de Goyaz. 

Cidade de Goiás, 19 nov. 1895. Relação de Documentação Avulsa, caixa 474, pacote de ofícios da Repartição 
Geral dos Telégrafos. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; OFÍCIO ao Presidente e Vereadores da Câmara de 

82. O procurador da Câmara Municipal, Augusto Alvez de Castro, pede exoneração do cargo 
por motivos de saúde. In: LIVRO DA CÂMARA MUNICIPAL/PREFEITURA DE GOIÁS – L.P.H.4, Códice 

Arquivo Frei Simão Dorvi; TERMO 
para lançamento das Actas das Eleições 

Gerais, Provinciais e Municipais. Cidade de Goiás, 05 ago. 1882, folha de guarda. Manuscrito [fragmento]. 
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declarado, à circulação, como indica Chartier, o manuscrito autógrafo oferece boas vantagens, 

pois sua forma se mantém aberta às correções, recortes e adições, protegida, por assim o ser, 

das alterações introduzidas por qualquer tipo de edição que lhe é exterior.219 A materialidade 

do texto que se mostra apresenta-se sem nenhuma forma de censura parcial, que corromperia 

sua originalidade e que restringiria a escrita regular, dotada, por essência, de traços que 

permitem abranger suas negações e restrições, fortuitas ou não. À compreensão depende essa 

experiência concreta, esse elo entre o objeto material e o texto que ele transmite. Em outras 

palavras, considera-se que: 

 

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

 

O estudo do tipo de escrita (e da maneira pela qual a mesma avança sobre a folha) não 

se realiza em separado das condições de sua produção. Deste modo, a página adquire status de 

papel principal. Apesar do trocadilho oportuno, o que queremos dizer é que ao reutilizá-las, 

Anna Joaquina enfatizou a importância que tiveram para ela seus registros, os quais, mesmo 

sucintos, só em razão do papel puderam cumprir sua imaginada função: arquivar o tempo que 

passa. Os cadernos pequenos, grupo que doravante iremos abordar, mostram-nos de maneira 

mais acentuada como tais artefatos – os papéis – tornaram-se os protagonistas da atividade 

escriturística desenvolvida pela memorialista, na medida em que foram, pelo menos sua 

metade, exclusivamente criados para apoiar essa prática narrativa. 

 

1.2.2 Cadernos pequenos 

 

Compostos por folhas diversas, de origens e materiais distintos, alguns dos cadernos 

pequenos se oferecem ora reunidos por primitivas amarrações à linha, com indícios de uso de 

algum tipo de cola para contribuir com a junção das folhas, ora suas páginas se encontram 

conectadas apenas por um ou dois percevejos metálicos de duas pontas que se abrem, em 

sentido oposto, quando atravessados pelo material que tem por objetivo agrupar. Dos oito 

suportes que representam esse grupo, quatro deles conservam – ou mesmo tiveram – para si 

                                                           
219 CHARTIER, Roger. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura (séculos XI – XVIII). São Paulo: 

UNESP, 2007, p. 190-191. Ver também: Id.. “Escutar os mortos com os olhos”. Estudos Avançados: Instituto 
de Estudos Avançados /USP, São Paulo, v. 24, n. 69, p. 07-30, 2010, p. 21-25. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n69/v24n69a02.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2013. 

220 Id.. Os desafios da escrita. São Paulo: UNESP, 2002, p. 61-62. 



 

uma espécie de capa de couro

acima, da reutilização de cadernos, dessa prática que nos faz pensar nos palimpsestos e nos 

scriptoria medievais, mas na montagem individual e artesanal do caderno

época da tipografia.   

 

Imagem 06 – Capa do caderno 
III. 

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

 
 
 

 
Todos os cadernos pequenos possuem es

primeiro grupo trabalhado pelo tamanho,

conjunto aborda no máximo dois anos de anotações em cada unidade. Na capa de couro, 

apresentada na imagem nº

Castro/Capitão honorario do Exército”. 

irmão de Anna Joaquina, Totó.

manuscrito similar a estes, o que 

Na imagem ao lado, de nº 

colchete para papel. Provavelmente

quiçá, do cunhado. Este ponto metálico fo

época em documentos que somente juntos adquiriam sentido como 

de diferentes ofícios em que se solicita uma verba para pagamentos de artigos comprados para 

o expediente das Secretarias

comprobatórias e recibos de entrega

                                                          
221 RESUMO dos pagamentos feitos por folhas nos dias 11 a 15 de julho de 1881.

Relação de Documentação Avulsa, caixa 306, pacote de pagamentos da Tesouraria Provincial. Arquivo 

uma espécie de capa de couro ou de papel mais grosso. Não se trata aqui, tal como vimos 

acima, da reutilização de cadernos, dessa prática que nos faz pensar nos palimpsestos e nos 

s na montagem individual e artesanal do caderno

caderno pequeno 

 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 07 – Caderno pequeno
 

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

Todos os cadernos pequenos possuem esta dimensão de meia página. 

primeiro grupo trabalhado pelo tamanho, ou melhor, pelo espaço disponível à escrita, es

conjunto aborda no máximo dois anos de anotações em cada unidade. Na capa de couro, 

º 06, testemunhamos um registro que diz: “9452/Antonio Luis de 

Castro/Capitão honorario do Exército”. Novamente nos deparamos com

irmão de Anna Joaquina, Totó. No entanto, não encontramos em arquivo nenhum tipo de 

manuscrito similar a estes, o que corrobora a desconfiança de que a autora os tenha montado

 07, apontamos para o detalhe do material que prende o volume: o 

Provavelmente, mais um dos itens conseguidos com 

Este ponto metálico foi largamente utilizado pelas repartições públicas da 

em documentos que somente juntos adquiriam sentido como processo,

em que se solicita uma verba para pagamentos de artigos comprados para 

ecretarias, por exemplo, e que carregam, em anexo, as

obatórias e recibos de entrega.221  

                   
RESUMO dos pagamentos feitos por folhas nos dias 11 a 15 de julho de 1881.

Relação de Documentação Avulsa, caixa 306, pacote de pagamentos da Tesouraria Provincial. Arquivo 
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Não se trata aqui, tal como vimos 

acima, da reutilização de cadernos, dessa prática que nos faz pensar nos palimpsestos e nos 

s na montagem individual e artesanal do caderno-objeto na própria 

Caderno pequeno X. 

 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

a dimensão de meia página. Diverso do 

, pelo espaço disponível à escrita, esse 

conjunto aborda no máximo dois anos de anotações em cada unidade. Na capa de couro, 

que diz: “9452/Antonio Luis de 

m a presença sinuosa do 

No entanto, não encontramos em arquivo nenhum tipo de 

a desconfiança de que a autora os tenha montado. 

07, apontamos para o detalhe do material que prende o volume: o 

com a ajuda do irmão ou, 

largamente utilizado pelas repartições públicas da 

rocesso, como é o caso 

em que se solicita uma verba para pagamentos de artigos comprados para 

carregam, em anexo, as notas 

RESUMO dos pagamentos feitos por folhas nos dias 11 a 15 de julho de 1881. Cidade de Goiás, 1881. 
Relação de Documentação Avulsa, caixa 306, pacote de pagamentos da Tesouraria Provincial. Arquivo 
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Alguns dos volumes que compõem esse grupo tiveram suas folhas recortadas, ou 

mesmo divididas em duas para formar o suporte. Os demais não proporcionam abertamente 

esta visão; quem sabe tenham servido de inspiração ou, simplesmente, foram mais bem 

acabados, já que apresentam pontos materiais em comum àqueles declaradamente 

manipulados. Por meio de um trabalho artesanal, esses suportes contêm partes heterogêneas 

de uma mesma categoria – a folha de papel – mas que se homogeneizaram por um bem 

comum: o caderno para escrever. Como um trabalho similar ao de patchwork, se coseram os 

pedaços de padrões distintos em nome de um projeto singular. Quatro entre os oito cadernos 

apresentam esse trabalho de maneira mais ostensiva: os suportes IV, IX, X e XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Histórico Estadual de Goiás; RESUMO dos pagamentos feitos por folhas no dia 07 de julho de 1899. Cidade 
de Goiás, 1899. Relação de Documentação Avulsa, caixa 521, pacote da Secretaria das Finanças. Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás; RESUMO dos pagamentos feitos por folhas no dia 13 de outubro de 1899. Cidade 
de Goiás, 1899. Relação de Documentação Avulsa, caixa 521, pacote da Secretaria das Finanças. Arquivo 
Histórico Estadual de Goiás; RECIBO de José Fleury Alves de Amorin. Cidade de Goiás, 21 jun. 1871. 
Relação de Documentação Avulsa, caixa 203, pacote de ordens de pagamento do Governo. Arquivo Histórico 
Estadual de Goiás; OFÍCIO da Secretaria do Interior do Estado de Goyaz. Ofício original do porteiro João 
Manuel dos Guimarães em que solicita a importância de 6$000 para pagamento de 4 maços de velas. Cidade de 
Goiás, 27 abr. 1899. Relação de Documentação Avulsa, caixa 524, pacote de ofícios da Secretaria de Instrução, 
Indústrias, Terras e Obras Públicas. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; OFÍCIO da Secretaria do Interior do 
Estado de Goyaz. Ofício original do porteiro João Manuel dos Guimarães em que solicita a importância de 
40$000 para pagamento de uma resma de papel para títulos. Cidade de Goiás, 24 jan. 1899. Relação de 
Documentação Avulsa, caixa 524, pacote de ofícios da Secretaria de Instrução, Indústrias, Terras e Obras 
Públicas. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 



 

Imagem 08 – Caderno pequeno IX: diferentes papéis

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

Na imagem acima dispomos de uma sequência de três páginas. Através delas, notamos 

que as páginas anterior e posterior não pertence

a qual aborda os acontecimentos de 08 a 14 de abril de 1912. Olhando com atenção, 

observamos que aquelas contêm pautas, a primeira 

na cor azul. A imagem não nos permite aqui demonstrar, mas a qualidade do material 

igualmente se altera entre papéis mais grossos, 

detalhe importante fornecido por es

palavras, são os limites tort

constatamos essa imprecisão 

equivalente a linha de sua pauta final ou inicial. 

e inicial), são estas atravessadas pelo corte d

escrita. 

Outro ponto que destaca ainda mais o trabalho de c

disposições das páginas, por vezes invertidas

Normalmente, uma lauda pautada, seja de um caderno de qualquer tipo

almaço, por exemplo, conta comumente com um espaço maior

Caderno pequeno IX: diferentes papéis. 

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

dispomos de uma sequência de três páginas. Através delas, notamos 

anterior e posterior não pertencem ao mesmo tipo de material da folha exposta

aborda os acontecimentos de 08 a 14 de abril de 1912. Olhando com atenção, 

contêm pautas, a primeira com pautas na cor vermelha e a segunda 

. A imagem não nos permite aqui demonstrar, mas a qualidade do material 

igualmente se altera entre papéis mais grossos, mais ásperos, mais finos e mais frágeis. 

alhe importante fornecido por essa passagem é o recorte das páginas

os limites tortuosos resultantes de um corte impreciso.

mos essa imprecisão à medida que o contorno da folha não acompanha 

linha de sua pauta final ou inicial. Ao contrário disso, em sua 

atravessadas pelo corte da tesoura responsável em delimitar o espaço da 

Outro ponto que destaca ainda mais o trabalho de confecção desses suportes

das páginas, por vezes invertidas em relação ao s

Normalmente, uma lauda pautada, seja de um caderno de qualquer tipo

conta comumente com um espaço maior que antecede a
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dispomos de uma sequência de três páginas. Através delas, notamos 

ao mesmo tipo de material da folha exposta, 

aborda os acontecimentos de 08 a 14 de abril de 1912. Olhando com atenção, 

pautas na cor vermelha e a segunda 

. A imagem não nos permite aqui demonstrar, mas a qualidade do material 

mais finos e mais frágeis.  Outro 

é o recorte das páginas ou, em outras 

um corte impreciso. Em inúmeras laudas 

que o contorno da folha não acompanha de modo 

em sua maior parte (final 

responsável em delimitar o espaço da 

onfecção desses suportes são as 

seu arranjo original. 

Normalmente, uma lauda pautada, seja de um caderno de qualquer tipo, seja de folha de 

antecede a primeira linha 



 

disponível à escrita. Da maneira pela qual foram

Joaquina apresentam esse espaço

imagens que exibiremos a seguir, apesar de não 

ainda que se trate de um 

vestígio que, do mesmo modo,

contém os eventos que vão de 01 de março de 1899 a 20 de maio de 1900

parte de sua capa de couro com os dizeres: “9349/2º [?] M.

que apenas a última palavra foi escrita por Anna Joaquina.

 

Imagem 09 – Caderno pequeno IV: paginação e rubrica de “R. Lima” no canto 
superior direito

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

A maioria de suas folhas, como podemos observar

assinatura “R. Lima” no canto superior direito. Entretanto, em alguns pontos a encontramos 

invertida, assentada no canto inferior esquerdo, como demonstr

de nº 10. 

 

 

 

Da maneira pela qual foram compostos, os cadernos pequenos de Anna 

espaço em lugar oposto, isto é, no final da página. A 

imagens que exibiremos a seguir, apesar de não trazer aos olhos a verificação das pautas, 

ainda que se trate de um volume originalmente pautado, concede a visualização de outro 

vestígio que, do mesmo modo, elucida a afirmação proposta. Elas pertencem ao ca

contém os eventos que vão de 01 de março de 1899 a 20 de maio de 1900

parte de sua capa de couro com os dizeres: “9349/2º [?] M.el G. P. da S.ª/Memorial”. 

que apenas a última palavra foi escrita por Anna Joaquina. 

Caderno pequeno IV: paginação e rubrica de “R. Lima” no canto 
superior direito. 

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

A maioria de suas folhas, como podemos observar na reprodução acima

Lima” no canto superior direito. Entretanto, em alguns pontos a encontramos 

invertida, assentada no canto inferior esquerdo, como demonstrado na imagem subsequente, 
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compostos, os cadernos pequenos de Anna 

em lugar oposto, isto é, no final da página. A sequência de 

a verificação das pautas, 

originalmente pautado, concede a visualização de outro 

Elas pertencem ao caderno que 

contém os eventos que vão de 01 de março de 1899 a 20 de maio de 1900, e que conserva 

G. P. da S.ª/Memorial”. Cremos 

Caderno pequeno IV: paginação e rubrica de “R. Lima” no canto 

 

a reprodução acima, traz a 

Lima” no canto superior direito. Entretanto, em alguns pontos a encontramos 

ado na imagem subsequente, 



 

Imagem 10 – Caderno pequeno IV: paginação e rubrica de “R. Lima” no canto 
inferior esquerdo

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

Já explicamos, alguns parágrafos atrás

nominais e a paginação manuscrita em livros da esfera administrativa

comando e reconhecimento

seu estado e suporte original,

modo foi arranjada pela produtora do 

A assinatura retraída, portanto,

Lima”, nome de família considerada tradicional em Goiás 

“Jardim”, “Moraes”, “Gouveia”, “Jubé”, “Bulhões”, 

No campo político encontramos três representantes de

Lima (que se casou com Laura

de Ana Godinho) e Joaquim da Rocha Lima (
                                                          
222 RIBEIRO, 1996, p. 133 apud 

devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 
2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) 
Ciências Humanas e Filosofia, Univer
<http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf

Caderno pequeno IV: paginação e rubrica de “R. Lima” no canto 
rior esquerdo. 

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

alguns parágrafos atrás, a lógica que acompanha as 

paginação manuscrita em livros da esfera administrativa, investidos 

comando e reconhecimento. Nesse sentido, como não há a possibilidade de

seu estado e suporte original, ter sido feita no canto inferior esquerdo, sabemos

pela produtora do Memorial durante o processo de montagem do caderno. 

, portanto, que o acompanha, certamente representa o sobrenome “Rocha 

Lima”, nome de família considerada tradicional em Goiás como foram 

“Jardim”, “Moraes”, “Gouveia”, “Jubé”, “Bulhões”, “Caiado” e “Ludovico de Almeida”.

No campo político encontramos três representantes de tal família nesta 

com Laura Fleury de Amorim, a Laurita), Miguel da Rocha Lima (marido 

de Ana Godinho) e Joaquim da Rocha Lima (cuja esposa foi Leonor Sócrates). Todos 
                   

RIBEIRO, 1996, p. 133 apud CARVALHO, Euzébio Fernandes de. O rosário de Aninha
devoção rosarina na escritura de Anna Joaquina Marques (Cidade de Goiás, 1881 
2008. 282 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Faculdade de 
Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2008a, 

http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_arquivos/22/TDE-2010-01-26T134906Z-
558/Publico/dissertacao%20%20euzebio%20historia.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2010. 
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filhos de Flanklin da Rocha Lima com a Sra. Adelaide Carneiro da Rocha Lima. O casal teve 

seis crianças ao todo.223  

Munidos da configuração genealógica da família e descendentes do Sr. Franklin, 

notamos que ao sobrepô-la aos apontamentos realizados no Memorial, num primeiro 

momento, o contato da família de Anna Joaquina com os integrantes da família Rocha Lima 

não foi muito além dos ritos sociais obrigatórios que dirigiam a vida dos indivíduos daquele 

período: visitas para dar pêsames pela morte de um parente, por motivo de doença ou mesmo 

para agradecer uma visita como aquela ocorrida pelos mesmos pêsames, por exemplo. No dia 

17 de setembro de 1881, a memorialista relatou uma visita (não a única do dia) na companhia 

de Mariquinha e Antoninha à chácara do Sr. Franklin.224 Seis anos depois, contou ter ido com 

as “Mariq.as” visitar o senhor Franklin que passava mal e, na data seguinte, colocou a nota 

sobre seu falecimento e enterro.225 Nos primeiros meses de produção, ela assentou o 

casamento da “Snr.a D. Antônia da Rocha Lima”, filha de D. Adelaide, com o “Snr.’ José de 

S.taAnna X.er de Barros”,226 bem como a morte deste, seu marido, passados dois anos.227 Após 

quase quatro anos do primeiro casamento, disse ter se casado com seu primo “Angolim” 

(Angelino Resende) a “Josefa f.a do S.r Franklin”.228 Em 18 de agosto de 1888, a autora 

também registrou o casamento de “João do Franklin com Laurita”. Contudo, este registro está 

localizado após a data do dia 28 do mês de agosto e anteriormente ao dia 29, o que indica que 

a autora soube do evento dias depois de ocorrido. Podemos, inclusive, considerá-lo um 

acréscimo às suas anotações pelo caráter tardio e deslocado, pois o dia 18 de agosto 

propriamente dito, com informação diversa, teve sua localização acertada, aquela após o 

registro do dia 17 e precedente ao dia 19 desse mês. O casamento da filha deste casal, Corália, 

também foi acrescido ao Memorial.229 Poucos meses depois, outro membro da família Rocha 

Lima ganhou espaço entre os relatos de Anna Joaquina e este talvez seja o que mais apareça 

guarnecido com seu sobrenome nos escritos dela em razão de sua carreira política. A autora 

anotou que se uniu a “Annica f.a do Ant.o Godinho” a pessoa de “Miguel da R. Lima”.230 O 

enlace de “Maria Carlina da Rocha Lima” com “Gabriel de Abreu Roriz” aconteceu um ano 

                                                           
223 BRITTO, Célia Coutinho Seixo de. A mulher, a história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 132-

133. 
224 MARQUES, 1881.09.17. 
225 MARQUES, 1887.08.29-30. 
226 MARQUES, 1881.07.27. 
227 MARQUES, 1883.08.02. 
228 MARQUES, 1885.02.12. 
229 MARQUES, 1885.02.12. 
230 MARQUES, 1888.11.29. 
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depois.231 Já o homem caçula dessa família, o Joaquim da Rocha Lima, teve seu matrimônio 

lançado no Memorial em 19 de junho de 1902.  

O que queremos demonstrar é que, num primeiro olhar, somente em virtude do óbito, 

do casamento ou de algum fator político é que os “Rocha Lima” se fazem declaradamente 

presentes nos escritos de Anna Joaquina. Há certa formalidade em torno dos acontecimentos 

que envolvem essa família e que ganharam a pena da memorialista, o que nos faz outra vez 

sugerir a influência de Totó em face do material usado por ela para compor o suporte. Em 

contrapartida, suas notas são econômicas e encobertas por um tom de privança que nem 

sempre permite identificar de quem fala. O tratamento dado às pessoas segue, em grande 

parte, apenas com o primeiro nome, ora no diminutivo, ora como um cognome (Mariquinha, 

Mariquita, Maroca, Annica, Aninha, Ritoca, Ritinha, Bita, Marianinha, Firica, Antonina, 

Antoninha, entre outros) e, por vezes, apontado em virtude de um terceiro ou de um lugar: 

“mulher do”, “marido de”, “filha(o) de”, “do”, “viúva de”, “afilhado de”, “irmã(o) de”, “aqui 

defronte”, “detras do açougue” etc. É preciso acessar e acompanhar, num esforço diacrônico 

no interior  do manuscrito, o andamento dos contatos que a autora e sua família possuíam 

para, então, depois, meses e até anos mais tarde, juntar as peças de um mesmo quebra-cabeça 

em meio a outros tantos ajustes de nomes que se repetem. Logo, ao considerar os nomes mais 

populares – Maria, João, Joaquim, Sebastião, Antônio, Ana, Manuel – a sensação é de 

adentrar numa caverna escura, implorando que a autora nos jogue uma corda ou nos leve um 

feixe de luz. Não podemos esperar demais, mas sim entregarmo-nos a este esquema de ação e 

identificação que, assimilado, nos retira do caminho das pedras em algumas circunstâncias.  

Os membros diretos da família Rocha Lima foram, em geral, caracterizados em 

virtude do pai, o Sr. Franklin, carregando o nome deste como sobrenome nos apontamentos 

da autora. Quanto à possibilidade de proximidade entre esta família e a de Anna Joaquina, 

testemunhamos duas visitas de uma das filhas, a “Bem Franklin”, sendo a primeira na 

companhia da irmã Josefa ocorrida em 1884 e outra em 1922; e não sabemos qual das três 

filhas mulheres de D. Adelaide ficou conhecida por “Bem”.232 A única visita incontestável 

recebida de Annica Godinho à casa da escrevente foi anotada da seguinte maneira: “D. 

Annica m.er de Miguel Franklin veio aqui”.233 “Annica” é alcunha comum entre os registros 

da memorialista e sabemos que a autora teve contato frequente com a família Godinho, 

principalmente com as filhas de Miguel Godinho; porém, com a filha de Antônio não temos 

                                                           
231 MARQUES, 1886.11.1889. 
232 MARQUES, 1884.01.20; MARQUES, 1922.12.13. 
233 MARQUES, 1900.08.27. 
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como determinar. Não obstante, em 1902, conta ter ido à casa de Miguel Franklin com 

Nhola.234 Afirmamos tratar-se de Miguel da Rocha Lima, pois, em outra nota, relatou ter 

havido uma festa no Asilo São Vicente de Paula em benefício dos pobres, e que, além do 

bispo e muitas famílias, estivera presente o “Governador Miguel Franklin”.235 Já com Leonor 

Sócrates, esposa de Joaquim, e Josefa, sua cunhada, a relação nos parece um pouco mais 

estreita. Ainda que o Memorial traga várias mulheres com estes primeiros nomes, Anna 

Joaquina relatou que esteve com Leonor Sócrates em sua casa para ensaiar com as meninas o 

“perdão”236 e, em 1924, escreveu terem ido Nhola e Lili em casa de sinhá Camargo, filha de 

Antônia Rocha Lima com seu segundo marido, Luis Marcelino de Camargo, para visitar 

“Josefa Franklin”, a qual, cinco dias depois, numa provável retribuição da visita, esteve em 

sua casa para “vêr Nhola q.’ a m.to tempo não via”.237 A autora, ao se referir com o termo 

“sinhá” a algumas das mulheres com as quais demonstra convivência, novamente nos esconde 

de quem se trata; entretanto, seus registros trazem algumas visitas recebidas e dadas a Tasso 

de Camargo, filho de sinhá Camargo, que partiu para o Rio de Janeiro para estudar medicina, 

retornando em alguns momentos à Cidade de Goiás por ocasião de suas férias. Ao retornar à 

antiga capital, Tasso visitava a casa da família de Anna Joaquina e recebia visitas destas por 

motivo de sua chegada.238  

Diante desta arquitetura concatenada não podemos reduzir o sentido das relações 

sociais às palavras de Anna Joaquina, pois, assim, incorreríamos num mal-entendido por 

desconsiderar os “não-ditos”. Por isso, acredita-se que o contato com alguns integrantes da 

família Rocha Lima tenha ido um pouco além do que nos mostram seus registros, mesmo que 

esta contiguidade não tenha ultrapassado demais os limites dos códigos de conduta da “boa 

sociedade”.239  

 Recapitulemos, pois, as questões materiais da escrita, ainda que a análise precedente, 

sobre os escritos referentes à família Rocha Lima no Memorial, não esteja de todo separada 
                                                           
234 MARQUES, 1902.03.02. 
235 MARQUES, 1908.10.11. O Coronel Miguel da Rocha Lima recebeu as rédeas do Governo numa transição 

um tanto tumultuada – a duplicata dos poderes legislativos com duas Câmaras e dois Senados – das mãos de 
José Xavier de Almeida em 14 de julho de 1905, permanecendo como presidente do Estado até a data de 11 de 
março de 1909, quando, por motivo da Revolução de 1909, organizada por seus opositores, optou pelo não 
derramamento de sangue, entregando o cargo ao primeiro vice-presidente Francisco Bertoldo de Souza que, 
por sua vez, repassou ao segundo vice, José da Silva Batista. Cf. FERREIRA, Joaquim Carvalho. Presidentes 
e governadores de Goiás. Goiânia: UFG, 1980, p. 82-87.   

236 MARQUES, 1902.03.26. 
237 MARQUES, 1924.05.05 e10. 
238 MARQUES, 1919.03.03; MARQUES, 1920.01.11; MARQUES, 1921.02.17; MARQUES, 1921.02.19; 

MARQUES, 1921.05.05; MARQUES, 1922.01.19; MARQUES, 1922.03.11, MARQUES, 1924.07.29; 
MARQUES, 1926.05.12; MARQUES, 1926.05.23. 

239 MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da 
vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 208. 
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da descrição dos objetos que as carregam. Ao comparar as assinaturas dos três membros da 

família Rocha Lima que tiveram visibilidade pública – Miguel, João e Joaquim – com a 

rubrica assentada no caderno de Anna Joaquina, acreditamos tratar-se de Miguel da Rocha 

Lima (1870-1935), algumas vezes presidente do Estado de Goiás.240 Em 1897, o Tenente 

Coronel Miguel da Rocha Lima foi também presidente do Conselho Municipal,241 o que nos 

leva a pensar ser sua a abreviatura nominal encontrada nas folhas do livro Ata, mencionado 

páginas atrás, que trata das eleições e composições das mesas da Assembleia Eleitoral da 

freguesia de Sant’Anna entre os anos de 1898 a 1905. Cabe-nos apontar que, assim como 

Miguel e João da Rocha Lima, se tem lavrado no mesmo livro, nos anos de 1899, 1900 e 

1903, a candidatura de Antônio Luis de Castro, o Totó, em algumas oportunidades ora para 

senador, como já mencionamos, ora para vice-intendente, não levando a melhor em nenhuma 

das ocasiões.242 Dessa Ata não encontramos a capa, tampouco os termos de abertura e 

encerramento. Só parte dela chegou até nós, o que nos impede de certificar o real proprietário 

da rubrica nela acrescida, tratando-se, todavia, da mesma inscrição presente no suporte de 

Anna Joaquina.  

Por meio de outros documentos, conseguimos cotejar e averiguar os gestos que 

integram a assinatura do ex-presidente, o qual assumiu também cargos de deputado estadual, 

senador estadual e federal em mais de uma legislatura.243 Obtivemos sua assinatura na íntegra 

por meio de um ofício de entrega de cópia de Ata que, em 1894, como membro do conselho e 

mesário naquela ocasião, o tenente coronel assinou.244 No livro de recebimento de título de 

eleitor consta que o então deputado estadual os recebeu em nome de inúmeros eleitores, 

deixando sua subscrição completa prescrita entre os anos de 1898 e 1901.245 Desse modo, 

                                                           
240 Cf. ARTIAGA, Zoroastro. História de Goiás: síntese dos acontecimentos da política e da administração 

pública de Goiás, de 1592 até 1935. Goiânia: [s.n.], 1959, p. 264-272. E também: FERREIRA, op. cit., p. 83-
108. 

241 ATESTADO do Presidente do Conselho Municipal, Miguel da Rocha Lima, ao cidadão Manoel Soares de 
Gouveia. Cidade de Goiás, 19 mai. 1897. Pasta da Câmara Municipal de Goiás. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

242 ATA da eleição e instalação da mesa da Assembleia Eleitoral da Freguesia de Sant’Anna da Cidade de Goiás. 
Cidade de Goiás, 1899, f. 13; 1900, f. 16[verso]; 1903, f. 38[verso]. Manuscrito [fragmento]. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.  

243 Cf. GOIÁS. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Perfil biográfico de Miguel da Rocha Lima. 
Disponível em: <http://www.assembleia.go.gov.br/deputado/perfil/deputado/1911>. Acesso em: 10 fev. 2013.  

244 OFÍCIO da Mesa Eleitoral da 2ª Secção do Municipio da Capital de Goyaz ao cidadão Presidente da Junta 
Apuradora do 1º Circulo eleitoral do Estado. Passa-se em mãos a cópia da Acta da Eleição para dous membros 
á Camara dos Deputados do Estado que se procedeu na referida secção. Cidade de Goiás, 31 dez. 1894. Pasta 
da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

245 LIVRO de recebimento de título de eleitor. Cidade de Goiás, 1898, f. 10[verso]; 1899, f. 13-14[verso], 1901, 
f. 15[verso]. Manuscrito [fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. Ver também em: LIVRO de Termos de Aforamento. Cidade de 
Goiás, 1894, f. 22[verso]. Manuscrito [fragmento]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi. 
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entre os três representantes da família analisados por este estudo, a letra “R” que compõe a 

firma de Miguel da Rocha Lima é a única que se inicia de baixo para cima, assim como 

configurada no caderno de Anna Joaquina (imagem nº 09). Em minúcias, o “m” também é 

desenhado de modo mais arredondado, diferente dos irmãos que o escreveram de forma 

serrada.  

João da Rocha Lima (1860-1936), igualmente foi deputado estadual por duas vezes e 

intendente do município de Goiás em 1912.246 Como intendente municipal não foi difícil 

encontrá-lo entre os documentos correspondentes à história da Cidade de Goiás.  A referida 

Ata que carrega supostamente o visto de Miguel da Rocha Lima em todas as suas folhas, traz 

também a assinatura de João como mesário em algumas das eleições, entre outras fontes 

pesquisadas.247 Já Joaquim da Rocha Lima, talvez pela diferença de idade, só se configurou 

no cenário público praticamente no século XX, o que o distancia da ideia de sua rubrica vir 

contida num suporte pertencente ao século anterior como é o caso do caderno pequeno de 

Anna Joaquina ou mesmo da Ata pública que mencionamos, cujo termo de abertura 

seguramente foi efetuado em data anterior às descrições nela contidas, ou seja, 1898. Ainda 

assim, sua letra nos serviu de contraluz.248  

                                                           
246 OFFICIOS do dia 12. Correio Official, Cidade de Goiás, n. 53, 24 abr. 1912. Secretaria do interior, justiça e 

segurança pública, 2ª Secção, p. 03. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167487&pasta=ano 191&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013. Conferir também: GOIÁS. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Perfil biográfico de João da 
Rocha Lima. Disponível em: <http://www.assembleia.go.gov.br/deputado/perfil/deputado/1988>. Acesso em: 
08 fev. 2013.    

247 ATA da eleição e instalação da mesa da Assembleia Eleitoral da Freguesia de Sant’Anna da Cidade de Goiás. 
Cidade de Goiás, 1900, f. 14[verso]-f. 17[verso] e 1901, f. 19-f. 21[verso] e f. 25-f. 27. Manuscrito 
[fragmento]. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo 
Frei Simão Dorvi; NOTA FISCAL da Zerrenner, Bülow & C.ia à Intendencia Municipal de Goyaz. Cidade de 
Goiás, 13 ago. 1912. Pasta da Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; NOTA FISCAL da Zerrenner, Bülow & C.ia à Intendencia 
Municipal de Goyaz. Cidade de Goiás, [21?] set. 1912. Pasta da Intendência Municipal de Goiás – Instrução 
Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; NOTA FISCAL da 
Zerrenner, Bülow & C.ia à Intendencia Municipal de Goyaz. Cidade de Goiás, 16 out. 1912. Pasta da 
Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi; NOTA FISCAL da Zerrenner, Bülow & C.ia à Intendencia Municipal de Goyaz. Cidade de 
Goiás, 01 fev. 1913. Pasta da Intendência Municipal de Goiás – Instrução Pública. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; OFÍCIO da Collectoria Municipal em Goyaz à Intendência 
Municipal. Recolheu-se aos Cofres da Intendencia a quantia de 25:762$843 de saldo durante o mez de Junho 
findo. Cidade de Goiás, 19 jul. 1912. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da 
Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi; LIVRO de contratos da Secretaria da Intendencia em Goyaz. 
Cidade de Goiás, 1912, f. 02. Manuscrito [fragmento]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo 
Frei Simão Dorvi e LIVRO de Termos de Aforamento. Cidade de Goiás, 1894, f. 21[verso]. Manuscrito 
[fragmento]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi.  

248 LIVRO de recebimento de título de eleitor. Cidade de Goiás, 1898, f. 11[verso]. Manuscrito [fragmento]. 
Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão 
Dorvi; OFÍCIO do Procurador Joaquim da Rocha Lima. Entrega ao cofre da Intendencia Municipal da capital a 
quantia supra de 2:777$569 arrecadados durante o mês de Maio findo, conforme respectivo balancete. Cidade 
de Goiás, 07 jun. 1907. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – 
Arquivo Frei Simão Dorvi; OFÍCIO de Joaquim da Rocha Lima ao Ex.mo Snr.o D.r Intendente Municipal. Pede-
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inscrito com mesma letra 

                                                             
para conceder por compra o terreno de construcção localizado nas proximidades da Casa da 

de de Goiás, 19 jul. 1911. Pasta da Intendência 
Arquivo Frei Simão Dorvi e OFÍCIO do 

Intendente Municipal n. 146. Precisa-se, para a 
Intendencia do Bacalháo de dois livros em branco contendo 50 folhas e 

cinco cadernos de papel. Cidade de Goiás, 12 fev. 1930. Pasta da Intendência Municipal de Goiás. Fundação 
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e cor de tinta utilizadas no ditado: “Idalina Costa”. Como já aludimos anteriormente, a 

identificação das pessoas do relacionamento de Anna Joaquina e de sua família no Memorial 

dá-se pela ligação em pares e até trios, isto é, quando a autora as diferencia o faz mediante a 

evocação de pessoas que lhe são próximas. Assim, como “substituta da memória”,249 a escrita 

aparece aqui como reduto da fala, como transcrição da fala viva, refletindo uma sociedade 

onde o tom de familiaridade no tratamento entre seus integrantes é evidente. A partir dessa 

lógica, suspeitamos ser Idalina Costa, portanto, a “Idalininha f.a do Costinha” e aluna de 

Mestra Nhola, como verificaremos com os relatos abaixo. 

 

Dia 9 Eu e Lili fomos no prezepio [sic] de Sá Gertrudes. Nesse dia entrou p.a a 
escola as f.as de M.el Clementino e de Vicente Sancho e a Idalininha f.a do 
Costinha.250 
[Dia] 16 Amelia Britto annos [sic] Nhola deu a ella 1 par de meias nesse dia Annica 
m.er do Costinha teve criança (menin[a)].251  
[Dia] 2 Eu baptizei [sic] a f.a de [Ann]ica m.er do Costinha, o baptizado foi em caza, 
p.r q.’ a criança estava duente [sic].252 
Dia 28 Sesta f.a da Paixão fomos a festa denoite teve a prosição [sic] do Senhor 
Morto, detarde fomos a via sacra na Boa Morte depois as meninas da escola de 
Nhola cantarão o Perdão. A verônica foi Idalininha e Madalena Maria de Firica.253 
Dia 31 Teve prossição [sic] do Divino; depois segui a festa, depois a Sorte. Eu fui 
assisti [sic] correr a Sorte, sahiu Imperador p.a o anno de 1904 o S.r Joaq.m Guedes 
de Amorim. a noite finalizou o Mez de Maria com o canto do Boque q.’ foi cantado 
p.r  Benedicta Idalininha Mariq.ta Asthorfo e Iaya S’Anna esteve m.to bem cantado e 
aplaudido.254   
Dia 7 Silvina veio aqui denoite, mas só achou Lili. Eu e Nhola fomos visitar 
Idalininha q.’ esta duente, e Maria na caza de Bita.255 
Dia 14 Annica e Idalininha vierão aqui, denoite.256 
Dia 10 Eu e Anna fomos varrer o S. Francisco nessa tarde o P.e Caetano jantou com 
nós. nessa tarde Marica Idalin.a e Ritinha vierao aqui. Mariq.a e Lili forão 
comprim.tar Zinica Vidal q.’ fez annos. nessa tarde Mariq.a Clem.ta C.ta e Bened.a 
forão no Cimiterio [sic]. nessa noite teve Cavalinho [Bened.a]257 e Anna [forão].258  
Dia 21 Domingo teve a missa com cânticos no Carmo. As 10h.as Idalininha veio 
trazer 1 quadros [sic] q.’ ella dezenhou [sic] p.a os annos  de Nhola.259 
Dia 15 Idalininha esteve aqui m.to tempo.260 

 

                                                           
249 VOJNIAK, Fernando. O império das primeiras letras: uma história da institucionalização da cartilha de 

alfabetização no século XIX. Florianópolis: UFSC, 2012. 328 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de 
Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012, p. 59. 

250 MARQUES, 1893.[01?].09. 
251 MARQUES, 1893.09.16. Nas transcrições do Memorial, as palavras que se encontram entre colchetes não 

estão explícitas devido às traças ou perda de material, mas podem ser inferidas por analogia ou comparação do 
trecho indeterminado com outros trechos. 

252 MARQUES, 1893.11.02. 
253 MARQUES, 1902.03.28. 
254 MARQUES, 1903.05.31. 
255 MARQUES, 1903.12.07. 
256 MARQUES, 1908.09.14. 
257 Aqui, a autora utilizou o símbolo de repetição ao invés de transcrever a palavra, já que é idêntica ao escrito da 

linha acima. 
258 MARQUES, 1910.11.10. 
259 MARQUES, 1017.01.21. 
260 MARQUES, 1924.03.15. 
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Entre os apontamentos efetuados por Anna Joaquina, aqueles em torno dos cuidados 

com seus dentes (dor de dente, dente quebrado e dentadura) são os que mais aparecem com o 

anúncio da pessoa de “Costinha”, chamado ou visitado por ela e suas irmãs para realizar esse 

tipo de préstimo. Entretanto, não temos como afirmar ser este o pai de Idalininha, pois, no 

Memorial, o registro em que ela entra para a escola de Nhola é o único que conta com uma 

referência familiar clara. Outra aproximação que podemos levantar da aluna da mestra seria 

com Annica Costinha, pois quando esta veio a óbito, a memorialista registrou que estiveram 

em sua casa para “dispidir e agradecer os pezames da morte da mai”, “Marica C.ta e 

Ritinha”.261 As meninas de Annica, nesta ocasião, estavam de mudança para Juiz de Fora e 

por isso aproveitaram a visitação também para se despedirem. Além de estarem, uma ou 

outra, na companhia de Idalininha nas visitas que faziam à casa da mestra e da memorialista, 

em agosto de 1929 outra nota chamou a atenção: “Ritinha C.ta veio dispidir p.a ir p.a Juiz de 

fora onde esta a Marica Idalininha e Mariêta e o pai t.mb.m. O pai veio  dispidir no dia 

seguinte”.262 Apesar do caráter opaco destes registros, acreditamos existir algum tipo de 

parentesco entre Idalininha e Annica Costa, mas não ousamos decretar qual era por não haver 

relatos que o confirmem. Sabe-se da existência de uma amizade notadamente alimentada entre 

Annica Costinha e Anna Joaquina, tanto quanto um convite daquela para que esta fosse 

madrinha de batismo de uma de suas filhas pode revelar. Outra contribuição provém da 

observação acerca da qualidade dos presentes trocados e do tempo em que foram trocados 

entre elas. 

Tratamos aqui de uma sociedade de “idas e vindas”, na qual as relações respeitavam 

uma espécie de protocolo social em que é bem-vindo visitar, bem como receber o 

“pagamento” da visita; ir embora, não sem antes se despedir; saber de um casamento e em 

seguida visitar a casa dos noivos a fim de parabenizá-los pela união, ficando a estes a 

atribuição de retribuir a visita com outra, só que de agradecimento. Enfim, a boa e respeitosa 

convivência fazia-se mediante uma via de mão dupla e Anna Joaquina e Annica a praticaram 

durante longo período. Em 1909, por exemplo, a autora informou ter ido “em casa de Annica 

Costinha beijar o Divino, e pagar vizita a ella”.263 Em outra oportunidade, que ajuda a 

esclarecer melhor o que tratamos, a memorialista informa que “foi os annos de Silvina”264 – 

                                                           
261 MARQUES, 1929.01.05. 
262 MARQUES, 1929.08.19. 
263 MARQUES, 1909.04.22. 
264 Mestra Silvina Ermelinda Xavier de Brito (1848-1920) foi nomeada professora interina de instrução primária 

do sexo feminino em 1867, tendo sua escola da Freguesia de Sant’Anna transferida para o Liceu como escola 
prática da Escola Normal em 1884. Aposentada, abriu uma escola particular, onde passou a residir, na Rua 
Direita de n. 13. Cf. PRUDENTE, Maria das Graças Cunha. O silêncio no magistério: professoras na 
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outra presença sobejamente constante, até data de sua morte, em seus relatos – “m.s nós não 

mandamos nada p.r ella deixou T.mbem de nos mandar”.265  A troca de presentes sucedia-se, 

geralmente, no dia dos “annos” (aniversário). Em época de parcos recursos materiais, ao outro 

se buscava agradar mesmo com simplicidades. 

 

Dia 16 Silvina mandou-me um ramo de flôr de pano.266 
Dia 18 Nicota fez annos, dei a ella  um côcô nacido [sic].267 
Dia 25 Nhola me deu 1 vistido p.a o dia dos annos.268 
Dia 25 Silvina fez annos eu dei a ella  uma fronha de crochet Nhola deu um vestido 
fe[ito] e Lili um alfinete de ouro. [...].269   
Dia 7 Toto fez annos eu dei a elle uma camiza de xita Nhola calça e Lili sapatos.270 
Dia 10 Annica costa fez annos, eu dei a ella 1 sopeira com uns vercinho [sic].271 
Dia 8 acabei o palito branco p.a dar a Lili dia 9.272 
Dia 1º de Agosto de 1898 Segunda An.to M.el fez annos Nhola deu doces e  rosca e 
Lili meias.273 
Dia 14 Nos todos fomos em caza de Mariq.a que fez annos eu dei a ella 1 par de 
sapatos viemos de lá fomos  no tridu do Carmo.274 
Dia 16 Silvina Nhola deu a Amelia 1 cosm[etico].275 
Dia 20 acabei a sai[a] br.a p.a Maria (dos annos).276 
Dia 17 Felicitas fez annos eu dei a ella um prato com 3 cachos de uvas (p.a Mariq.as 
eu dei a ella uma bandeja Nhola um balde de fructas, e Lili um corte de vestido.).277 
Dia 13 Maria de Firica fez annos depois da missa q.’ teve p.a ella, Lili com as cant.as 
forão levar uma  caixa de perfumaria p.a offerecer á M.a e um discurso q.’ foi 
proferido p.la esperituosa [sic]  Josephina Pin.o (á caixa é de valor de 18$000) [...].278 
Dia 26 Mandei doce p.a Alcides q.’ fez annos.279 
Dia 27 Nos mandamos cartão p.a Adalberto comprimentando [sic] p.los annos.280 
Dia 29 Foi dia dos meus annos Felicitas passou dia aqui, me trouce uma saia feita. 
Veio m.tas pessôas me comprimentar.281 
Dia 27 Mariq.a B.m  fez annos, Lili deu a ella 1 comp.a de doce, e 1 côco da Bahia.282 
Dia 10 Eu mandei 1 camiza feita p.a Annica Costinha q.’ fez annos, nesse mesmo dia 
Alcides Crav.o fez eu dei a ella  1 vidro de bibida [sic] cristalizada. lá estive ate as 
10 horas da n.te.283 

                                                                                                                                                                                     
instrução pública na Província de Goyaz, século XIX. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2009. 145 f. 
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História: Cultura e Poder, Universidade 
Católica de Goiás, Goiânia, 2009, p. 69-73. Ver também: BRITTO, Célia Coutinho Seixo de. A mulher, a 
história e Goiás. Goiânia: Cultura Goiana, 1974, p. 93-96. 

265 MARQUES, 1920.02.25. 
266 MARQUES, 1884.01.16. 
267 MARQUES, 1886.01.18. 
268 MARQUES, 1888.01.25. 
269 MARQUES, 1890.02.25. 
270 MARQUES, 1893.11.07. 
271 MARQUES, 1896.01.10. 
272 MARQUES, 1898.03.08. 
273 MARQUES, 1898.08.01. 
274 MARQUES, 1899.07.14. 
275 MARQUES, 1899.09.16. 
276 MARQUES, 1900.12.20. 
277 MARQUES, 1912.07.17. 
278 MARQUES, 1914.04.13. 
279 MARQUES, 1914.06.26. 
280 MARQUES, 1914.08.27. 
281 MARQUES, 1915.01.29. 
282 MARQUES, 1920.12.27. 
283 MARQUES, 1922.01.10. 
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Dia 03 Foi os annos de Quimbita mandamos prez.es p.a ella. Doce alfinete e 
guardanapo.284  
Dia 10 Fui a missa na Bôa Morte (Domingo). Dep.s fui em caza de João Coutinho 
ver o estrago q.’ a chuva fez na parede de lá. Q.do vim fui comprar 2 latas de bolaxas 
[sic] para dar a Annica Cost.a [e] Alcides Craveiro p.r q.’ fazião annos nesse dia 
[...].285 
Dia 12 Nhola mandou um copo de prez.e p.a Maria f.a de M.a do O.286  
Dia 4 D.r Ediberto esteve aqui detard.a dep.s Eu fui em caza de Mariq.ta Nery levar 
prez.e q.’ Nhola mandou (1 almofad.a) As 3h.as, eu mandei 1 prato de arroz doce.287 

 

 Sobre a sociedade de Goiás de antanho desvela-se certo tom de bonomia. Através dos 

registros, percebemos entre os presentes trocados um grande número de “mimos” feitos com a 

própria mão, costume intrínseco à rotina daquele tempo. Aqueles comprados prontos em lojas 

disponíveis como o caso da sopeira dada a Annica Costa, por exemplo, destinavam-se a 

membros da família ou pessoas de relacionamento estreito, ou mesmo quando o objetivo era 

impressionar o presenteado por ser este figura célebre na sociedade. Goiás, nesse período, é 

lugar onde se improvisava quase tudo, no lar, no trabalho, na escola. 288 Nesse sentido, um 

presente comprado tendia a sensibilizar e comprazer um pouco mais, tanto que Anna Joaquina 

fez questão de salientar o valor gasto por Lili com a caixa de perfumaria oferecida a Maria de 

Firica por ocasião de sua data aniversária: 18$000. E onde quase tudo se improvisava, 

construir o próprio suporte de escrita soa, agora, inda mais familiar.   

Não sabemos se pelas mãos de Nhola ou se pelas mãos supostamente de Annica 

Costinha (ou ainda da própria Idalininha) chegaram parte das páginas que compõem o suporte 

V, mas podemos inferir que Anna Joaquina reaproveitava todo e qualquer tipo de página para 

inserir suas palavras. No interior de seu manuscrito, encontramos alguns materiais avulsos 

igualmente acrescidos com sua letra. Um deles é uma espécie de folheto do “Cinema 

Goyano”, divulgando um filme, “Déspojos da Tormenta”. A memorialista frequentou pouco o 

“Cinema Goyano”.289 O gasto a ter-se com a entrada deveria ser de difícil escolha – cadeiras 

                                                           
284 MARQUES, 1924.09.03. 
285 MARQUES, 1926.01.10. 
286 MARQUES, 1927.05.12. 
287 MARQUES, 1928.01.04. 
288 Cf. SILVA, Nancy Ribeiro de Araújo e. Tradição e renovação educacional em Goiás. Goiânia: Oriente, 

1975, p. 117-118. 
289 O Cinema Goyano, cuja primeira projeção se realizou em 13 de maio de 1909 às 20h, teve sua sede no Teatro 

São Joaquim (inaugurado em 1857 e considerado o primeiro teatro em Goiás), lá permanecendo até 1917 
quando lhe foi construída sede própria. Funcionou ininterruptamente até o ano de 1934. Todavia, em 1914 
surgia também o Cinema Luzo-brasileiro e, de 1919 a 1923, o Cinema Iris. De 1923 a 1927 havia em Goiás o 
Cinema Ideal e em 1925 o Cinema Central. Em 1937, foi inaugurado o primeiro cinema falado do Estado, o 
Cine Progresso. Ver em: AUN, Ana Carolina Passos. “Sensibilidade e sociabilidade nas salas de cinema da 
Cidade de Goiás (1909-1937)”. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA CULTURAL – ESCRITAS DA 
HISTÓRIA: VER-SENTIR-NARRAR, 6., 2012. Universidade Federal do Piauí. Anais... Teresina: GT 
Nacional de História Cultural, 2012. p. 2-3. Disponível em: 
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2$000 e gerais 1$000290 – se considerarmos ainda o valor do ingresso frente à atração que se 

desejava prestigiar. Em maio de 1915, “Anna Lemes”, “Anna de Bernard.o”, “Bina” e Anna 

Joaquina ganharam de “Dom.o Go.es”, proprietário do estabelecimento, “4 bilhetes de entrada” 

para irem ao cinema.291 Porém, não dependendo de um único cinema na cidade, a autora 

frequentou mais o cinema de Joaquim Guedes de Amorim, o “Luzo Brasileiro”, 

principalmente quando a produção trazia no roteiro histórias do universo bíblico e religioso. 

Em 1914, em duas oportunidades, relatou ter ido ao “cinêma do J.m Guedes”, assistir “a vida 

de  Christo” e “os ult.os dias de pompêa”.292 Anos mais tarde, escreveu ter achado muito boa a 

sessão que viu com Benedita e seus filhos sobre “a Irman branca”, pois havia freiras.293 Em 

relação à produção citada, os “Déspojos da Tormenta” – o que seria um indício pertinente 

para determinar a data do acontecido – não temos nada a contar, pois não há descrições 

equivalentes efetuadas pela memorialista. Quando a autora do Memorial noticia a existência 

de alguma reprodução cinematográfica ocorrida na cidade, em geral sua nota é bastante 

resumida com um simples “teve drama no cinema”, sem sequer mencionar o local onde 

ocorreu a sessão, o que também nos impede de afirmar se o assistiu ou não.294  

Na parte superior do panfleto em questão, encontra-se um registro da autora que diz: 

“No dia 8 de Out.o dei ao pedr.o Rok do serviço que fez aqui, caiou 6 comodos dei a elle 

81$...”. A partir do Memorial, constatamos tratar-se de uma espécie de reparo ou manutenção 

de sua casa para o aniversário de Nhola, sua irmã.295 Porém, o relato do pagamento foi 

realizado em linha abaixo do dia 30 de setembro e não no dia 8 como foi declarado no folheto. 

A letra do apontamento também está um pouco alterada em relação aos demais escritos da 

página, o que nos deixa inseguros para afirmar ter sido este acontecimento realmente 

efetivado por Anna Joaquina e que diz: “Rok acabou de assiar aqui, paguei elle 85:000”.296 O 

dia 8 de outubro não consta em suas páginas correspondentes ao ano de 1925. Talvez aquilo 

que poderíamos caracterizar como um lembrete a ser futuramente incluído no manuscrito não 

diga respeito a este reparo especificamente, embora seja o único anotado e efetuado pelo 

pedreiro Rok. A contar pela data discordante, quiçá se trate de um acréscimo efetuado em 

momento impróprio, em lugar incômodo, num tempo ulterior ao ocorrido, meramente por 

                                                                                                                                                                                     
<http://gthistoriacultural.com.br/VIsimposio/anais/Ana%20Carolina%20Passos%20Aun.pdf>. Acesso em: 19 
fev. 2013. 

290 Informação disponibilizada na parte final do mesmo folheto de divulgação do filme “Despojos da Tormenta”.  
291 MARQUES, 1915.05.13. 
292 MARQUES, 1914.07.08; MARQUES, 1914.11.03. 
293 MARQUES, 1926.06.05. 
294 MARQUES, 1926.05.24. 
295 MARQUES, 1925.09.12 e 17. 
296 MARQUES, 1925.09.30. 



 

força do ato de registrar o 

cronológico que não aquele dos fatos. 

como lembrete, por desconfiarmos, como já 

tenha sido provisória. Ali permanece

reabilitado ao seu lugar de destino previsível, o 

frente e verso. 

 
Imagem 12 – Panfleto. 

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

 

Em se tratando de espaço no papel, verificamos que o verso do panfleto

13) foi igualmente visitado

incluiu quatro listas com as seguintes 

q.’ tem cazal” e “Filhos unico”.  

uma vez o status que possuía

pensar em algo mais manifest

espaço disponível? Ou o envolvimento da página está diretamente ligado a uma intenção? 

Cremos na segunda hipótese

a carrega; senão não nos depararíamos

livros de papel, por folhas unidas

 que passou e, por isso, a letra incomum, quase infantil, em lugar 

cronológico que não aquele dos fatos. Tomamos partido ao caracterizar o 

como lembrete, por desconfiarmos, como já antecipamos, que a colocação no al

li permaneceu (e permanece) até que, em momento oportuno, fosse 

de destino previsível, o Memorial. Vejamos abaixo o 

 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 13 – Verso do p

Memorial, material avulso
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC

e tratando de espaço no papel, verificamos que o verso do panfleto

igualmente visitado e, portanto, aproveitado pela pena de Anna Joaquina quando 

quatro listas com as seguintes menções: “Filhas Unicas”, “Cazal sem filhos”, “Cazal 

lhos unico”.  Esse anexo da prática escriturística da autora 

possuía o suporte de escrita na antiga capital de

manifesto aí. Estamos falando de qualquer pedaço de papel com algum 

Ou o envolvimento da página está diretamente ligado a uma intenção? 

Cremos na segunda hipótese, que relaciona o fim ao qual se destina a escrita com o papel que 

senão não nos depararíamos, no Memorial, com suportes formados por cadernos e 

folhas unidas e manipuladas, por materiais articulados
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e, por isso, a letra incomum, quase infantil, em lugar 

mamos partido ao caracterizar o escrito no panfleto 

, que a colocação no alto do folhetim 

que, em momento oportuno, fosse 

Vejamos abaixo o impresso em 

Verso do panfleto.

 
, material avulso. 

imagem particular/Acervo IPEHBC.

e tratando de espaço no papel, verificamos que o verso do panfleto (imagem nº 

pela pena de Anna Joaquina quando nele 

: “Filhas Unicas”, “Cazal sem filhos”, “Cazal 

ica escriturística da autora sublinha mais 

a antiga capital de Goiás. Mas podemos 

ualquer pedaço de papel com algum 

Ou o envolvimento da página está diretamente ligado a uma intenção? 

a escrita com o papel que 

com suportes formados por cadernos e 

, por materiais articulados com alguma 


