
 

estética em seu tipo e na sua forma organizada de escr

encontraríamos um emaranhado de folhas avulsas, panfletos e

destinados à lata do lixo e, 

fazemos ideia do porquê da existência des

não terem sido inseridas em uma das folhas que Anna Joaquina possuía para seus registros

folhas com algum passado mais formal e categórico

até de maneira consciente, uma hier

dos espaços de papel disponíveis. 

certo que não alcançou, em importância, a relação de apontamentos que 

praticava em seu manuscrito. 

suas notas; e não se trata de qualquer conteúdo que possa fazer parte de seu manuscrito. A 

hierarquia está clara e definida uma vez que 

escrever em cada lugar. 

O ditado de Idalina Costa não fo

cadernos. No volume XI, 

notas sobre o ensino de artigos, substantivos, a

treino da caligrafia. A novidade desse caso é que são duas lições

diferentes, pois assinadas ao final da folha e 

Ramos Jubé e Carlota Maria Ramos Jubé, irmãs, filhas de Joaquim Rufino Ramos Jubé com 

Dona Maria Carlota da Ascens

 

Imagem 14 – Caderno pequeno XI: l

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

estética em seu tipo e na sua forma organizada de escrever. Do contrário

um emaranhado de folhas avulsas, panfletos e restos de

destinados à lata do lixo e, daí em diante, com algumas palavras sem ordem precisa

da existência dessas quatro listas, mas pensamos 

inseridas em uma das folhas que Anna Joaquina possuía para seus registros

folhas com algum passado mais formal e categórico. Absolutamente, 

consciente, uma hierarquia para a prática ou para o conteúdo de escrita em face 

disponíveis. A relação de pessoas contidas no verso do panfleto por 

, em importância, a relação de apontamentos que 

em seu manuscrito. Nesse sentido, não se trata de qualquer papel que possa receber 

; e não se trata de qualquer conteúdo que possa fazer parte de seu manuscrito. A 

hierarquia está clara e definida uma vez que a memorialista seleciona o onde, o c

O ditado de Idalina Costa não foi a única lição encontrada no interior d

 outras duas páginas, também reutilizadas em

notas sobre o ensino de artigos, substantivos, adjetivos, pronomes, assim como 

A novidade desse caso é que são duas lições, lado a lado, 

diferentes, pois assinadas ao final da folha e coadunadas pelo Memorial

Ramos Jubé e Carlota Maria Ramos Jubé, irmãs, filhas de Joaquim Rufino Ramos Jubé com 

censão Silveira Ramos Jubé.  

Caderno pequeno XI: lições no interior do suporte. 

, páginas precedentes a 05.12.1914. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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contrário, quem sabe, 

restos de sacos de pão antes 

sem ordem precisa. Não 

pensamos no porquê de elas 

inseridas em uma das folhas que Anna Joaquina possuía para seus registros, 

. Absolutamente, porque deveria haver, 

ou para o conteúdo de escrita em face 

A relação de pessoas contidas no verso do panfleto por 

, em importância, a relação de apontamentos que a memorialista 

e sentido, não se trata de qualquer papel que possa receber 

; e não se trata de qualquer conteúdo que possa fazer parte de seu manuscrito. A 

seleciona o onde, o como e o que 

no interior desse grupo de 

em seu verso, contêm 

, assim como um breve 

, lado a lado, de duas pessoas 

Memorial: Maria das Dores 

Ramos Jubé e Carlota Maria Ramos Jubé, irmãs, filhas de Joaquim Rufino Ramos Jubé com 
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Pela primeira vez conseguimos dimensionar o tempo que separam estas páginas, antes 

adjacentes a um caderno de uso escolar, até sua transmutação em Memorial de Lembrança. 

Observa-se que a folha à direita está com data de 22 de julho de 1911, um sábado de aula, o 

que quer dizer que se passaram pouco mais de dois anos para que essas lições deixassem de 

ser centrais em seu conjunto para ceder o espaço restante à escrita memorialística. Todo texto 

“é resultado singular de um processo que depende de um sujeito falante particular e de 

circunstâncias de produção particulares”. 297 Nesse sentido, os suportes de Anna Joaquina, em 

seu contexto de produção, estão atravessados por diversos aspectos – materiais e textuais – 

singulares e provenientes de situações múltiplas. Se pensarmos nos imperativos da instrução, 

tais como o exercício de repetição da escrita, a supremacia do par memorização e conservação 

dos conhecimentos aprendidos,298 a disciplina exigida, o dever de casa e o ditado como 

atividades que se prolongavam rumo às experiências do cotidiano, não de modo literal, já que 

na vida adulta as práticas eram outras, mas textualmente, conseguimos encontrar alguns 

destes elementos do exercício escolar na escrita desempenhada à época. A própria caligrafia, 

exercida extensivamente, era a “base para o exercício de funções profissionais, comerciais ou 

administrativas, que requeriam a manuscrição nos padrões oficiais, além de outras atividades 

[...]”.299 Da mesma forma, não se pode negar sua presença nos escritos efetuados por Anna 

Joaquina, os quais lembram simultaneamente os cadernos escolares naquilo com que estão 

impregnados: a repetição da escrita, o treino da letra, o exercício de memorização, a disciplina 

esperada e os apontamentos conservados. 

A família da autora era próxima e convivia regularmente com toda a família Jubé. O 

Comendador Joaquim Rufino Ramos Jubé (1859-1933), foi serventuário da Justiça, exercendo 

também cargos de deputado e senador estadual, e presidente do Estado em seis ocasiões.300 

Também foi o delegado literário responsável pelo distrito em que atuava a professora Luiza 

                                                           
297 CHARAUDEAU, Patrick. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: MARI, Hugo; MACHADO, Ida Lúcia; 

MELLO, Renato de (Orgs.). Análise do discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: Faculdade de 
Letras da UFMG/Núcleo de análise do discurso, 2001, p. 25. 

298 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. 52.  

299 SILVA, Nancy Ribeiro de Araújo e. Tradição e renovação educacional em Goiás. Goiânia: Oriente, 1975, 
p. 157. 

300 SOUZA, Rildo Bento de. Pobres, doentes e desvalidos: o asilo São Vicente de Paulo na Cidade de Goiás 
(1909-1935). Goiânia: UFG, 2010. 227 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação 
em História, Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010, p. 26 [nota 16]. 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp133312.pdf>. Acesso em: 15 mai. 
2011. 
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de Castro, a Lili, assinando diversos atestados e mapas trimestrais da mestra. No dia seguinte 

ao registro de que Lili havia sido aposentada, Anna Joaquina escreveu terem ido Nhola e a 

mestra caçula “em caza de Jubé agradecer os esforços q.’ fez p.a facilitar apozentadoria de 

Lili”.301 Dos seus cinco filhos, foram Maria das Dores Ramos Jubé, Carlota Maria Ramos 

Jubé e Alcides Celso Ramos Jubé, o Cici Jubé, os visitantes mais assíduos da casa da 

memorialista (e vice-versa) durante toda a produção do Memorial. Os três foram também 

alunos de Mestra Nhola. 

 

[Dia] 15 de Fevereiro de 1890 as 5 horas da manhã na Igreja do Carmo Cazou-se 
Joaquim R. R. Jubé com Maria Carlota da Silveira, sua sobr.a.302 
Dia 12 esteve aqui denoite  a m.er do J.m Jube.303 
Dia 27 Estive denoite na caza de Jubé vendo Cav.o de pau q.’ os meninos 
aprontarão.304 
Dia 18 Fui a missa. as 2 horas da tarde Alcides e Juca ferrarão briga na Escola de 
Nhola q.’ foi preciso chamar Jubé. Detarde o P.e Caetano esteve aqui lendo o 
Sermão do Encontro.305 
Dia 22 Teve o Exame na Escola de Nhola, forão examinadores o Sr.es P.e Caetano D. 
Corrêa, Joaq.m Jubé e Durval Misquita. Depois vierão tomarão Cerveja café [etc].306 
Dia 29 Nos fomos rezar no prezepio [sic] de Jubé Adelaide e Quimbita t.mb.m 
forão.307 
Dia 8 Anninha de Luita esteve aqui, e depois o P.e Caetano veio aqui. detarde Lili 
foi no Terço  do Rosario, denoite Mariq.a de Jubé veio rezar no prezepio d’aqui, o 
officio de N. S.308 
Dia 14 Nhola foi vizitar M.er de Jubé q.’ estava duente.309 
Dia 29 Mariq.a de Jubé veio aqui denoite.310 
Dia 30 Eu e Mariq.a fomos no Sentenario das Dorês. Depois Nhola e Lili forão 
comprim.tar Maria f.a de Jubé.311 
Dia 23 Nos todos fomos em caza de Jubé assistir alevantar o mastro de S. João, teve 
g.de baile m.to concorrido.312 
Dia 27 Domingo O Alcides Jubé – Formou em letras. Eu e Nhola fomos lá dar 
parabéns. Detarde Lili Mariq.a e Anna forão  p.a o m.mo fim. Denoite Eu e Lili fomos 
em caza de Angeliquinha Per.a.313 
Dia 14 Dia dos annos de Mariq.a dei a ella 2 p.es de meias Lili 6 chicaras [sic] e 
Nhola 2 camz.a detarde o Frei Henrique jantou aqui. q.do acabou o tridu a f.ma do 
Governador Jubé forão comprim.tar Mariq.a.314 
Dia 6 Mariq.a Jube e as min.as vierão.315 
Dia 1º de Dez.o  6ª feira Ben.a fez annos veio as f.as de Jube e dep.s M.a Peclat e Cici 
[Jubé]316 m.s tarde Ludgero. Frei Henrique t.mb.m veio.317 

                                                           
301 MARQUES, 1919.12.11. 
302 MARQUES, 1890.02.15. 
303 MARQUES, 1901.07.12. 
304 MARQUES, 1908.08.27. 
305 MARQUES, 1909.05.18. 
306 MARQUES, 1909.12.22. 
307 MARQUES, 1909.12.29. 
308 MARQUES, 1910.01.08. 
309 MARQUES, 1910.04.14. 
310 MARQUES, 1912.07.29. 
311 MARQUES, 1914.03.30. 
312 MARQUES, 1914.06.23. 
313 MARQUES, 1915.06.27. 
314 MARQUES, 1915.07.14. 
315 MARQUES, 1916.07.06. 
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Dia 29 Eu fiz annos ganhei couzas [sic] boas. Detarde veio aqui Quimbita Emilia 
dep.s as f.as do Jubé vierão dep.s Cici e Antoninha de Quimbita e Filhinha me trouce 
[sic] 1 vidro de Tonico p.a cabelos.318 
Dia 6 Teve bença no Carmo do S. S. (1ª sesta f.ª) viemos de lá, fomos em caza de  
do S.r Joaq.m Jubé assistir uma  representação das meninas q.’ fez em festejo aos 
annos do pai (Jubé) esteve bem bom.319 
Dia 6 Alcides Jubé cazou-se com Josefina Veiga. O cazam.to foi em caza do Joze 
Alencastro. Eu e Bened.a só q.’ fomos.320 
Dia 31 Foi dia de Corpos Christo. Teve a prossição [sic] muito concorrida e as ruas 
toda enfeitada com bandeirinhas Nesse dia o Pai de José Candido veio aqui. Detarde 
concluio [sic] o Mez de Maria Com Bouquet q.’ as meninas de Nhola cantão todo 
anno, as cantoras forão: Carlota Rozinha Amorim Mariêta Costa e Caribe Rocha, 
esteve m.to bom, dep.s seguiu a Coroação foi Ligya Fran.co de caza do Costinha, e 
m.s 2 outras.321 

 

Os testemunhos confirmam, assim, não somente o reconhecimento de uma relação de 

proximidade entre a família de Jubé e a de Anna Joaquina, mas indicam ainda que, por meio 

dessa amizade, a autora possa ter conseguido parte dos componentes necessários à sua 

atividade narrativa. Outro caminho a imaginar seria por intermédio de Nhola, pois, sendo 

Maria e Carlota Jubé suas alunas, o acesso aos seus materiais era irrestrito, podendo chegar 

rapidamente nas mãos da escrevente, visto desconhecermos o responsável pelos suportes com 

o fim do ano letivo.   

Como modalidade de significação proposta, entende-se que as formas que sustentam o 

escrito conduzem aos limites da compreensão e do sentido. Por força do arquivamento de 

determinados fatos e feitos, nesse grupo de cadernos de meia página, a memorialista agrupou 

diferentes materiais ao optar por conjurar contra a fatalidade da perda (missão da escrita) 

comum aos eventos que passam, deixando em suas páginas a inscrição da “memória dos 

tempos e dos homens”.322 No interior de sua prática, destacamos para o cultivo e a busca de 

artefatos que contribuiriam com o desenvolvimento de seu exercício escriturístico; mas, da 

mesma maneira, como Anna Joaquina fazia bom uso desses papéis no tocante ao 

aproveitamento do espaço proporcionado por estes e, especialmente, como não negligenciava 

nenhuma folha onde coubessem suas notas.  

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
316 Neste ponto a autora fez uso do símbolo de repetição, que indica palavra igual à escrita na linha acima. 
317 MARQUES, 1916.12.01. 
318 MARQUES, 1017.01.29. 
319 MARQUES, 1920.08.06. 
320 MARQUES, 1922.05.06. 
321 MARQUES, 1923.05.31. 
322 CHARTIER, Roger. Inscrever e apagar: cultura escrita e literatura (séculos XI – XVIII). São Paulo: 

UNESP, 2007, p. 09. 



 

Imagem 15 – Caderno pequeno VII: página rasgada antes do registro

Memorial, página de 07 a 15
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

 

Se observarmos os primeiro

mesmos acompanham os limites impostos pela folha rasgada, ou seja, a 

danificada antes do incipiente 

sobressaiu o papel e, por conseguinte, a prática 

uma estrutura estética enrijecida 

qualidade do material, talvez sua origem, 

página, estão reunidos os dispositivos

mesma coisa acerca dos caminhos mnemônicos perpetrados pela autora

o tempo que passa. 

 

1.2.3 Cadernos escolares 

 

Os cadernos escolares

comparados aos livros grandes, apresentam uma desenvoltura

Como pontuou Jean Goulemot

Caderno pequeno VII: página rasgada antes do registro

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

os primeiros apontamentos desta página, percebe

s acompanham os limites impostos pela folha rasgada, ou seja, a 

incipiente registro. Tais procedimentos mais uma vez 

o papel e, por conseguinte, a prática de escrever, conforme seus fins

enrijecida para o seu manuscrito. Para Anna Joaquina 

talvez sua origem, mas, maiormente, sua eficácia. Aqui, 

dispositivos verbais e materiais de apropriação 

os caminhos mnemônicos perpetrados pela autora

Os cadernos escolares, suportes também com estrutura e espaço reduzido se 

aos livros grandes, apresentam uma desenvoltura maior 

Goulemot, ao trabalhar com a produção de sentidos da leitura
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Caderno pequeno VII: página rasgada antes do registro de Anna.    

 

, perceberemos que os 

s acompanham os limites impostos pela folha rasgada, ou seja, a folha já se encontrava 

ais uma vez apontam que se 

conforme seus fins, ao invés de 

Joaquina não importava a 

sua eficácia. Aqui, nesta mesma 

e apropriação e ambos sinalizam a 

os caminhos mnemônicos perpetrados pela autora: a vontade de guardar 

, suportes também com estrutura e espaço reduzido se 

maior na expressão escrita. 

ao trabalhar com a produção de sentidos da leitura, aqui nada 
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é mensurável,323 trata-se apenas de uma reação provocada pelo horizonte de percepção de 

quem leu e acompanhou os desdobramentos dos escritos de Anna Joaquina. Pelo tempo que 

decorreu praticando, reconhecemos uma ampliação do vocabulário, com expressões e 

descrições melhor colocadas, uma letra mais segura e uma entrega maior a determinados 

eventos na medida em que optou por narrá-los com maior número de detalhes e maior 

extensão.  

De fato, como o próprio nome nos mostra, esse grupo de suportes foi conseguido junto 

às pessoas ligadas ao universo escolar, lembrando que a casa da autora era frequentada tanto 

por alunos quanto por uma diversidade de professoras de seu relacionamento, acrescentando, 

aliás, as irmãs dominicanas e responsáveis pelo colégio das freiras, o Colégio de Sant’Anna. 

Com a quantidade de alunos que possuíam suas irmãs mestras, com o grau de envolvimento 

de Anna Joaquina nesse universo, os cadernos escolares parecem mais facilmente alcançáveis 

nesse momento, enquanto suportes de escrita para ela. A memorialista não podia mais contar 

com a contribuição do irmão Totó e do cunhado Antônio Manuel. Este último faleceu em 

1902 e o irmão casou-se em 1904, passando a relacionar-se com menor intensidade com as 

irmãs, até em razão da fragilização da relação de sua então mulher com sua família, por conta 

de algumas desavenças que, segundo a memorialista, foram provocadas por Iayá Albano.324 

Dessa maneira, a constância deste tipo de suporte no Memorial a partir do ano de 1916 e 

mesmo os rastros da presença escolar nos cadernos pequenos correspondentes aos registros do 

século XX são elucidativos à questão da origem, emergência e acesso a estas páginas. Como 

se Anna Joaquina tivesse, desde então, uma única fonte de materiais para continuar a praticar 

sua escrita. 

As capas que cobrem estes materiais, quando preenchidas pelos prováveis discentes 

das mestras ou, ainda, pelos prováveis discípulos – como a autora, em alguns momentos, 

costumava classificá-los – proporcionam os sinais evidentes da apropriação dos cadernos por 

parte da memorialista. Dos 15 suportes que compõem este conjunto, a maior parte deles não 

indica o proprietário primeiro do material. Assim, com o espaço vago na capa, Anna Joaquina 

acrescentou seu nome ou ainda somente suas iniciais, numa espécie de formalização e 

                                                           
323 GOULEMOT, Jean-Marie. Da leitura como produção de sentidos. In: CHARTIER, Roger (Org.). Práticas da 

leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 113. 
324 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. 90-93. 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.  



 

presentificação autoral, pro

nele, inclusive, seu pensado emprego

palavras “Para uso de” (mas não todos), 

escrevendo: para “tomar nota de tudo” e para o “ocorrido do Mez de julho á Dezembro”, 

indício claro da aplicação que almejava dar 

antigo usuário, a memorialista

maneira, esconder a primitiva propriedade

remodelando com seus próprios traços

Vejamos como se deu

 

                    Imagem 16

                        Memorial
                        Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

                                                          
325 MARQUES, 1923, capa do caderno XVII

promovida pela aquisição e reutilização de tal material

eu pensado emprego. Para aqueles que aduzem em sua c

palavras “Para uso de” (mas não todos), em duas oportunidades a memorialista

para “tomar nota de tudo” e para o “ocorrido do Mez de julho á Dezembro”, 

da aplicação que almejava dar às suas páginas.325 Já aqueles com rastros de seu 

memorialista – e acredita-se que fora ela – tentou camuflar, 

a primitiva propriedade, seja riscando o nome que o acompanhava seja 

com seus próprios traços as letras ali contidas. 

se deu esse processo. 

Imagem 16 – Capa do caderno escolar XXI. 

Memorial, capa – 01.08.1925 a 31.12.1925. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

                   
MARQUES, 1923, capa do caderno XVII; MARQUES, 1924, capa do caderno XIX.
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material, ao autenticar 

que aduzem em sua cobertura de papel as 

a memorialista reagiu 

para “tomar nota de tudo” e para o “ocorrido do Mez de julho á Dezembro”, 

Já aqueles com rastros de seu 

camuflar, ou ainda, à sua 

ndo o nome que o acompanhava seja 

 

MARQUES, 1924, capa do caderno XIX. 
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Nesta imagem, mesmo com a dificuldade gerada pela tentativa de Anna Joaquina em 

descaracterizar o inscrito, abaixo da palavra “Anno” lê-se “Professora Irmã Marta Assunção”. 

Onde deveria constar a identificação do aluno a autora obteve mais sucesso, deixando 

imperceptível o nome que ali outrora esteve, reservando o espaço ao período do qual trataria o 

volume.  

A memorialista fez referência à chegada das freiras dominicanas à velha capital em 05 

de setembro de 1889, com “recepção m.to bonita e concorrida, desde a povoação do bacalháu 

até chegarem aqui na Igreja”.326 No mesmo mês inaugurou-se o Colégio Sant’Anna, sob suas 

responsabilidades, dedicado à educação feminina, pois, na obra catequética, os frades se 

dedicavam somente ao ensino dos rapazes. Além (e através) do exercício do magistério, 

outros propósitos acionaram a vinda das irmãs dominicanas a Goiás. Após a dita recepção, na 

Igreja da Boa Morte, o Bispo Dom Claudio José Gonçalves Ponce Leão327 pregou sobre o 

motivo pelo qual promoveu a vinda das religiosas: o de ensinar ao povo, por meio do 

exemplo, aquilo que se dizia impossível, a castidade. Em outras palavras, as freiras, instaladas 

na Cidade de Goiás, pretendiam “purificar” os costumes, servindo de exemplo a uma 

sociedade na qual “a castidade e a fidelidade não eram os seus mais retumbantes 

predicados”.328 Somente no século XX testemunhamos no Memorial um contato mais estreito 

com as irmãs por meio, claro, da contínua troca de visitas. Irmã Marta provavelmente foi uma 

das educadoras do colégio das freiras e, de acordo com a informação prestada por Anna 

Joaquina, era sua vizinha, morando juntamente com outras irmãs de ordem. Ainda que seu 

nome pouco apareça no manuscrito, como já colocamos, a relevância das relações não pode 

ser deslindada exclusivamente pelos ditos da escrevente. Ao mencionar as religiosas nesse 

jogo de “idas e vindas”, seus escritos comumente as identificam apenas por “irmãs”, “freiras” 

ou, quando acrescidas de lugar, “as freiras aqui vizinho”, “as freiras do azilo” ou “as irmâns 

do hospital”. Nos fragmentos textuais a seguir conseguimos observar como se deu a relação 

de Anna Joaquina com as freiras que chegaram à cidade.  

                                                           
326 MARQUES, 1889.09.05. 
327 Dom Claudio (1841-1924) fez-se religioso em agosto de 1863 para em 1867 ordenar-se presbítero. Em 13 de 

maio de1881 foi preconizado Bispo de Goiás. Seu primeiro cuidado foi com o Seminário e uma de suas 
maiores tarefas era zelar pelo seu clero em situação completamente irregular em face da disciplina da Igreja 
Católica. Como “grande contra-senso moral e real estranheza, vindo de épocas bem velhas, não era muito raro 
em Goiás o levitismo”. Cf. SILVA, José Trindade da Fonseca e. Lugares e Pessoas: subsídios eclesiásticos 
para a história de Goiás. Goiânia: UCG, 2006, p. 299. Governou a Diocese de Sant’Anna de Goyas – que 
compreendia os atuais estados de Goiás, Tocantins e parte do sul de Minas Gerais – por nove anos quando foi 
transferido para a então Diocese de Porto Alegre. Cf. Ibid., p. 282-314. 

328 SOUZA, Rildo Bento de. Pobres, doentes e desvalidos: o asilo São Vicente de Paulo na Cidade de Goiás 
(1909-1935). Goiânia: UFG, 2010. 227 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação 
em História, Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010, p. 155-157. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp133312.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2011.  
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[Dia] 16 Eu Lili e Mariq.a fomos vizitar a Maria Joana mai de Cecilia, q.do viemos 
Silvina e P.e Souza  estava aqui. depois a viuva do Marimbondo e a m.er do Luiz 
Gaude t.mb.m. nesse dia  as Freiras vierão aqui e forão na escola.329 
Dia 31 Nos todos fomos na chacra [sic] das Freiras, com Ritoca Brandão.330 
Dia 28 as Freiras estiverão aqui a ½ dia.331  
Dia 31 Eu Lili Maria fomos a missa da ½ noite no Rosario (antes nos todos fomos 
na casa das Freiras vizitar o S. S.  Sacramento) voltamos a 1 hora da noite.332 
Dia 15 demanhã a Freira Izabel veio despedir p.a Bela vista. As 10 horas partirão 
Irmã Ignez Elisabeth e Izabel.333 
Dia 24 Nhola e Lili forão na sessão do Colegio das Freiras.334 
Dia 15 Domingo Lidya Font.a esteve aqui demanhã as 10 horas esteve aqui passando 
o dia. ao ½ dia as Freiras estiverão aqui. Mariq.a Bra.m Marianinha e Senhora  vierão 
t.mb.m.335 
Dia 3 Leonor Berquó esteve aqui; detarde Nhola e Lili e as meninas forão no tridu 
de S. Domingos nesse dia as Irmans Esthefania e Antoniêta vierão aqui.336 
Dia 7 Demanhã Lili foi com as cantoras comprim.ta a Irmãn [sic] Thomasia.337 
Dia 28 As Freiras do Azilo vierão aqui e forão t.mb.m no Carmo, vêr as toalhas e m.s 
utencilios da Igreja p.a reformar.338 
Dia 02 D. Margarida e Clementina forão em caza de Mariq.a vizitar. As Freiras 
vierão aqui.339 
Dia 12 Domingo Teve missa no Carmo as 8 horas foi o P.e Conf.o. nesse dia Nhola 
Lili e Mariq.a forão vizitar as Freiras q.’ chegarão p.a o hospital. Irmâns [sic] 
Vicentina Leontina Melania M.a Angelica e Reginalda.340 
Dia 18 Lili e Mariq.a forão vizitar as Irmâns aqui viz.o Sthefania M.a Ang.a e 
Martha.341 
Dia 9 Lili fez annos, depois da Missa as cantoras vierão comp.tar e tomarão café. a ½ 
dia Quimbita veio e a tarde as freiras aqui  viz.o a noite Adelaide Soc.e.342 
Dia 17 As Freiras aqui do vizinho vierão aqui nos convidar p.a missa de S. Pedro dia 
19.343 
Dia 28 a Superiora irman [sic] Thomazia e m.s 2 vierão aqui vêr prezepio, e t.mb.m 
Nhola Cardoso.344  
Dia 1º de Jan.o fui a missa no Roz.o communguei, as 8h.as teve a missa do Carmo 
com cânticos e Bença do S. Sacramento. As 2h.as Nhola e Lili forão  comprim.tar S.r 
Bispo e t.mb.m P.e Confucio, foi dep.s nas  Irmans no Colegio. Detarde forão comp.tar 
os Frades do Convento.345 
Dia 26 As irmâns do hospital estiverão aqui.346 
Dia 30 Domingo Silvina e Rufina Pin.o esteve aqui, e Lili e  Ben.e forão no Colegio 
das Freiras vizitar  irman Irinéa.347  

                                                           
329 MARQUES, 1891.04.16. 
330 MARQUES, 1899.08.31. 
331 MARQUES, 1900.06.28. 
332 MARQUES, 1900.12.31. 
333 MARQUES, 1902.10.15. 
334 MARQUES, 1903.05.24. 
335 MARQUES, 1908.03.15. 
336 MARQUES, 1908.08.03. 
337 MARQUES, 1910.03.07. 
338 MARQUES, 1911.09.28. 
339 MARQUES, 1912.01.02. 
340 MARQUES, 1913.10.12. 
341 MARQUES, 1913.10.18. 
342 MARQUES, 1914.03.09. 
343 MARQUES, 1917.10.17. 
344 MARQUES, 1917.12.28. 
345 MARQUES, 1918.01.01. 
346 MARQUES, 1918.08.26. 
347 MARQUES, 1921.10.30. 
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Dia 12 As 9h.as do dia faleceu Totozinha Veiga m.er de Juca V.a eu fui vel-a, detarde 
a Irman Bôaventura veio aqui agradecer a vizita. Demanhan eu fui a missa de 
Senhor dos Passos.348 

 

No início deste capítulo mencionamos a aproximação voluntária dos integrantes da 

família de Anna Joaquina com os clérigos da cidade. Após a chegada das freiras à velha 

capital, o convívio não se realizou de modo diferente, mesmo que, de acordo com as notas, 

somente no século XX ele tenha se alargado, quiçá pela presença mais maciça e ativa das 

religiosas na cidade, corolário das reformas que a Igreja Católica executava não só no interior 

de sua instituição, no seu modus operandi, mas, concomitantemente, junto à sociedade de 

fiéis;349 e não há porque negar que a autora e sua família estiveram sempre inclusos entre 

estes fiéis. Dessa maneira, certamente, ela conhecia irmã Marta e, talvez, através das mãos 

desta tenha lhe chegado o caderno com as notas dos fins de 1925.  

Por meio do caderno seguinte, propomos mais um caminho (do mesmo) para a 

obtenção do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
348 MARQUES, 1926.03.12. 
349 Sobre a Reforma Católica, conhecida como “Ultramontanismo”, e seus desdobramentos na Diocese de 

Sant’Anna, ver: 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. 184-198. 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. 



 

                                Imagem 17

                        Memorial
                        Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Este caderno pertence

capa e sobre o qual Anna 

Antônio foi o primeiro filho tido da união de Magnólia Craveiro com João de Oliveira, ambos 

conhecidos da memorialista

convivência, em 1926 a autora registr

aqui”, ou seja, para a escola de Nhola.

utilizava a sobra do material para seus escritos, o que demarca

hábil desses cadernos no interior do universo escolar

os 28 suportes que compõem

                                                          
350 MARQUES, 1918.06.13. 
351 MARQUES, 1926.05.04. 

Imagem 17 – Capa do caderno escolar XXV. 

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

pertenceu inicialmente a Antônio Craveiro de Oliveira, nome 

Anna Joaquina passou um risco. Nascido no dia de Santo Antônio

o filho tido da união de Magnólia Craveiro com João de Oliveira, ambos 

a memorialista.350 Para além das visitações que também marcam ess

a autora registrou que “os 3 filhos de Magnolia entrarão p.

escola de Nhola.351 Passado pouco mais de um ano

utilizava a sobra do material para seus escritos, o que demarca com mais precisão

no interior do universo escolar e justifica, até certo ponto

mpõem o Memorial pouco mais de cinquenta por cento são cadernos 
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inicialmente a Antônio Craveiro de Oliveira, nome inscrito na 

. Nascido no dia de Santo Antônio, 

o filho tido da união de Magnólia Craveiro com João de Oliveira, ambos 

Para além das visitações que também marcam essa 

“os 3 filhos de Magnolia entrarão p.a a escola da 

pouco mais de um ano, Anna Joaquina já 

com mais precisão o tempo 

até certo ponto, porque entre 

pouco mais de cinquenta por cento são cadernos 



 

escolares. Nenhum deles apresenta

em sua disposição original, 

que chegaram até nós, foi

menção aos 19 cadernos escolares

suporte desse grupo – que consideramos em nossa pesquis

cinco unidades, mas que atestam haver carregado

uniam. Convertidos em volume único por escolha da autora, assim o consideramos.

esta arrumação em detalhes

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

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

 

A forma-códice parecia se impor naturalmente ao formato com o qual Anna Joaquina 

pretendia organizar seu Memorial

substituiu o rolo no fim do mundo antigo. Sua estrutura é aquela de folhas dobradas que

formam cadernos e que são reunidas em um volume. O esforço artesanal de Anna Joaquina é 

aquele de realizar a forma-códice

primeiro suporte desse grupo de 15 

apresenta informações quanto à quantidade de páginas que possuíam 

original, mas a média aproveitada pela autora, dos 

i de 29 páginas, isto é, entre 14 e 15 folhas reutilizadas.

escolares pode sugerir um equívoco, mas não é o caso

que consideramos em nossa pesquisa como “um” 

, mas que atestam haver carregado no passado um percevejo que 

onvertidos em volume único por escolha da autora, assim o consideramos.

esta arrumação em detalhes e os traços da pregressa compilação. 

 
Caderno escolar XII: indício de aplicação de percevejo

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

códice parecia se impor naturalmente ao formato com o qual Anna Joaquina 

Memorial. Na história do livro, o códice, não devemos esquecer, 

substituiu o rolo no fim do mundo antigo. Sua estrutura é aquela de folhas dobradas que

formam cadernos e que são reunidas em um volume. O esforço artesanal de Anna Joaquina é 

códice e a ideia de unir os cadernos escolares 

primeiro suporte desse grupo de 15 volumes. Talvez por achar o projeto in
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quanto à quantidade de páginas que possuíam 

 19 cadernos escolares 

15 folhas reutilizadas. Nossa 

pode sugerir um equívoco, mas não é o caso. O primeiro 

a como “um” – é composto por 

um percevejo que antes os 

onvertidos em volume único por escolha da autora, assim o consideramos. Vejamos 

Caderno escolar XII: indício de aplicação de percevejo.

 

códice parecia se impor naturalmente ao formato com o qual Anna Joaquina 

. Na história do livro, o códice, não devemos esquecer, 

substituiu o rolo no fim do mundo antigo. Sua estrutura é aquela de folhas dobradas que 

formam cadernos e que são reunidas em um volume. O esforço artesanal de Anna Joaquina é 

cadernos escolares deu-se apenas com o 

por achar o projeto inviável tenha a 
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memorialista, nos subsequentes, desistido da junção forçosa e dado a eles somente o tempo 

que por ora lhe cabiam, como nos cadernos XVI e XXII, por exemplo, que abarcam em suas 

folhas apenas quatro meses do ano. Entre as cinco unidades que participam deste suporte 

(XII), aquele com o registro do período que vai de 01 de janeiro de 1919 a 31 de dezembro de 

1919 carrega em sua vetusta capa vermelha o nome do aluno Pacífico Mesquita, cujo uso 

revelado nos traz: “Para uso da escola de D. Maria Peclat”. O estudante em questão é o 

primeiro filho de Benedita de Nhola com Durval Mesquita, seu marido. Em discussões 

anteriores dissemos que uma das casas que a família de Anna Joaquina mantinha alugada foi, 

em determinado momento, locada para a escola de Maria Peclat, professora municipal da 

Escola do sexo masculino do Distrito de Sant’Anna e amiga da família da autora, bem como o 

eram seus demais parentes de mesmo sobrenome. 352 O primogênito de Benedita, com quase 

seis anos de idade à época,353 foi para a escola de Maria Peclat possivelmente em razão do 

grau de intimidade com Nhola, o que poderia prejudicar seu ensino e até a credibilidade da 

mestra na lide com seu “protegido”. Tomada a decisão, Anna Joaquina justificou que 

“Pacifico foi p.a a escola de M.a Peclat, p.r q.’ não podia aprender aqui”.354  

Outro ponto importante a destacar para esse suporte – e que novamente nos conduz à 

ideia de reaproveitamento de material – diz respeito à manipulação ocorrida no interior do 

manuscrito, ou melhor, ao modo como a autora e produtora do Memorial o reconstruiu: com 

materiais de mesma origem e especificidades diferentes. Acreditamos que para dar fim aos 

escritos do ano de 1918, Anna Joaquina colou ao referido caderno folhas de qualidade 

destoantes às originais contidas nele. Nesse volume, com data de 01 de abril de 1918 a 31 de 

dezembro de 1918, encontramos as últimas quatro páginas escritas em materiais de papel 

quadriculado, de espessura inferior e recortado em tamanho menor. Nas imagens a seguir, 

detectamos a presença de vestígios deixados pelo uso da cola (imagem nº 20), o tamanho 

reduzido da folha aderida ao suporte, o tipo diverso do material utilizado e, ainda, que a 

última lauda já havia sido visitada pela escrita da memorialista. Talvez esta página fosse ser 

empregada em outra ocasião ou função, o que não aconteceu.  

                                                           
352 LIVRO de folha de pagamento dos funcionários da Intendência. Cidade de Goiás, 1920, f. 19. Manuscrito 

[sem capa]. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 
353 De acordo com a nota de Anna Joaquina para essa data, Benedita teve seu 1º filho em 30 de setembro de 

1911. 
354 MARQUES, 1917.05.14. 



 

Imagem 19 – Folhas quadriculadas ao        
final de 1918

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

 

O objeto de escrita riscado 

(imagem nº 20). Este registro oportunamente riscado da

dizer respeito ao que carrega e identifica

não fazer parte da lógica inscrita e descrita 

possua em si mesmo, mas pelo papel que o suporta, pela imperativa necessidade d

escrever. 

No fim da mesma página 

Castro”. Para esta colocação

como sendo anterior à anexação da folha ao 

atrapalhar o espaço de registro, pois poucas linhas antes o objetivo havia sido concluído, o 

ano de 1918 havia passado; ou fo

mesmo treinamento da escrita e da 

modo: os dizeres não participam da lógica escritural do 

segunda como possibilidade,

Folhas quadriculadas ao          
final de 1918. 

 
, página de 23.09 a 01.12.1918. 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 20 – Última página de registro do 
ano de 1918

Memorial, página de 25 a 31.12.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

O objeto de escrita riscado na folha diz “Exm.o Sr.’ Frei Henrique da Abbadia” 

e registro oportunamente riscado da página o foi

carrega e identifica o manuscrito enquanto projeto. F

não fazer parte da lógica inscrita e descrita no Memorial. Ali se encontra não p

, mas pelo papel que o suporta, pela imperativa necessidade d

página também se lê: “Ilm.a Exm.a Snr.a D. Therezina Caiado de 

a colocação consideramos duas hipóteses: a existência des

como sendo anterior à anexação da folha ao Memorial, sendo apenas

atrapalhar o espaço de registro, pois poucas linhas antes o objetivo havia sido concluído, o 

passado; ou foi incluída depois, quem sabe como forma de 

escrita e da letra. No primeiro caso, posiciona

não participam da lógica escritural do Memorial. 

bilidade, a análise muda de rumo, pois como praticante da escrita 

101 

Última página de registro do 
ano de 1918. 

 
25 a 31.12.1918. 

imagem particular/Acervo IPEHBC.

Henrique da Abbadia” 

o foi, justamente, por não 

enquanto projeto. Foi “ocultado” por 

. Ali se encontra não pelo valor que 

, mas pelo papel que o suporta, pela imperativa necessidade de folha para 

D. Therezina Caiado de 

consideramos duas hipóteses: a existência desta apresentação 

, sendo apenas ignorada por não 

atrapalhar o espaço de registro, pois poucas linhas antes o objetivo havia sido concluído, o 

como forma de lembrete ou 

osicionamo-nos do mesmo 

. Se considerarmos a 

a análise muda de rumo, pois como praticante da escrita 
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cotidiana, Anna Joaquina deixou rastros desse tipo de exercício – de treinamento caligráfico – 

em suas páginas, especialmente, das primeiras letras maiúsculas.  

Aos interessados, cabe-nos apontar não ser este o único caderno desse grupo a 

apresentar anexadas páginas de categorias diferentes. Os suportes XII, XXI e XXIII, carregam 

em seu interior folhas igualmente manipuladas com cola e distintas em sua estrutura.355 

Nessas, portanto, coexistem duas noções já discutidas neste trabalho sobre a prática 

escriturística da memorialista. A primeira, de que Anna Joaquina reaproveitou os materiais 

acessíveis a ela em benefício de seu suposto projeto evocativo. A segunda – e não por isso 

abstemos da primeira – de que a autora refez esses materiais, os transformou, alterando seu 

estatuto original, seja mediante sua nova posição seja por meio de uma nova articulação 

estrutural. Aqui, como escreve Certeau, a “ilha da página é um local de passagem”, onde “se 

opera uma inversão”: “o que entra nela é um ‘recebido’, e o que sai dela é um ‘produto’”.356 E 

continua: 

 

As coisas que entram na página são sinais de uma “passividade” do sujeito em face 
de uma tradição; aquelas que saem dela são as marcas do seu poder de fabricar 
objetos. No final das contas, a empresa escriturística transforma ou conserva dentro 
de si aquilo que recebe do seu meio circunstancial e cria dentro de si os instrumentos 
de uma apropriação do espaço exterior.357 

 

Deste modo, convém enfatizar que o Memorial, como Anna Joaquina o trabalhou, não 

pode de maneira alguma ser reduzido a um livro de apontamentos comum como propõem, em 

geral, as literaturas em torno da escrita de si e dos outros, atentas particularmente ao que 

narram os artefatos biográficos. É mais do que isso. Contraposto às suas formas variáveis, aos 

dispositivos próprios da materialidade do escrito, esse objeto cultural deixou de ser apenas 

aquilo que narra para se constituir como indicador manifesto de uma atividade multiforme e 

murmurante de produtos do texto e de produção da sociedade como texto.358 Nele inscrevem-

se os elementos propulsores de uma arte manual que reconstrói materiais, mas que também os 

sobrescreve. Os procedimentos textuais não são secundários a uma sociabilidade encarnada 

por seus comedimentos, gestos e práticas cotidianas. Ao contrário, ela é seu objeto de escrita, 

ela caminha ao lado dessa produção manuscrita; e ambos – o objeto material e a matéria do 

objeto – derivam e compartilham dos frascos de mesma composição social, cujos pontos em 

comum se fundem, ao final desse encalço, no Memorial. Um mundo de existências, de trocas, 

                                                           
355 MARQUES, 1916.12. 03-29; MARQUES, 1925.11.24 a 1925.12.26; MARQUES, 1926.06.19-30. 
356 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 226. 
357 Ibid., p. 226. 
358 Ibid., p. 224. 
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cujas configurações se encontram com a expressão escrita de Anna Joaquina, tão desprovida 

de ornamentos como a sociedade e a sociabilidade da qual fazia parte. Ao mesmo tempo, 

poderíamos pensar se Anna Joaquina, numa sociedade da impossibilidade da escrita do livro, 

não quis, através de seus gestos artesanais e esforços diários, realizá-lo ao longo de sua vida, 

transformar sua vida na realização desse livro impossível de ser escrito. 

 

1.2.4 Volumes de páginas 

 

São apenas dois volumes que formam este grupo. O primeiro deles diz respeito às 

notas que vão de 01 de janeiro de 1929 a 12 de julho de 1929, e o segundo trata dos 

acontecimentos de 01 de janeiro de 1930 a 17 de dezembro de 1930, ou seja, os últimos 

registros deixados por Anna Joaquina de que se tem conhecimento. Designamos esse grupo 

com uma unidade de medida – volume – por não encontrarmos nele marcas de pertencimento 

anterior a algum tipo de suporte, a não ser aquele que se configurou a partir do ato praticado 

pela memorialista ao preencher com sua letra essas páginas. Esclarecemos, assim, porque, nas 

preliminares desta pesquisa, o associamos às folhas de papel de tipo almaço, pois estas, além 

da possibilidade de suportar qualquer tipo de sinal gráfico, constituem material independente, 

não se apegam a definições prévias até que nelas haja conteúdo para a sua singularização; são 

materiais de linguagem escrita na essência, mas libertos em seu estado original. Das suas 

laudas, enquanto folhas solitárias em branco, nada se sabe, exceto pela hipótese em torno do 

uso que se pode dar a elas.  

Os dois volumes de páginas que colaboram com a composição material do Memorial 

estão sobrepostos e unidos por dois grampos centrais conforme observamos nas imagens a 

seguir.  



 

Imagem 21 – Capa do volume de páginas 
XXVI.

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

 

Não temos como avaliar se os ditos grampos foram manuseados pela autora na 

intenção de juntar as peças 

pouco mais distantes um do outro no suporte seguinte deste 

pouco diversa a esta apresentada, o que não quer dizer

mesmos, tenham sido adicionados pela memorialista.

páginas formadas por papel do tipo almaço, 

unidas por qualquer tipo de edição ou 

essa aproximação no começo deste 

outro tipo de material, tal 

disponível à escrita de todas 

assimilação. Porém, não a encontramos na passagem ao lado, pois nela Anna Joaquina 

três linhas a lápis na parte superior da folha

de que dispunha para escrever

Em outro momento dest

efetuada pela memorialista de seu suporte

Capa do volume de páginas                              

 
, página de 01.01.1929 a 05.01.1929. 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 22 – Um par de grampos 
volume de páginas XXVI

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

como avaliar se os ditos grampos foram manuseados pela autora na 

intenção de juntar as peças para formar o volume, senão pelo fato de que se encontram um 

pouco mais distantes um do outro no suporte seguinte deste conjunto, ou seja, em posição 

ersa a esta apresentada, o que não quer dizer que, pela simples disposição dos 

adicionados pela memorialista. Não obstante, se considerarmos estas 

papel do tipo almaço, saberemos que não eram adquirid

s por qualquer tipo de edição ou ligamento quando sobrepostas um

aproximação no começo deste capítulo pela ausência de sinais aparentes que indiquem 

tal qual a incidência do espaço que antecede a primeira pauta 

e todas as páginas desse grupo. A imagem nº 21 deixa evidente es

ão a encontramos na passagem ao lado, pois nela Anna Joaquina 

parte superior da folha, aliás, mais um sintoma de valorização do espaço 

para escrever, o que já havíamos adiantado em reflexões 

Em outro momento desta pesquisa, quando refletíamos a respeito

memorialista de seu suporte – particularmente, os cadernos pequenos
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Um par de grampos para unir o     
VI.

 
, página de 28.05.1929 a 03.06.1929. 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

como avaliar se os ditos grampos foram manuseados pela autora na 

formar o volume, senão pelo fato de que se encontram um 

, ou seja, em posição um 

, pela simples disposição dos 

Não obstante, se considerarmos estas 

adquiridas previamente 

uma a outra. Aventamos 

pela ausência de sinais aparentes que indiquem 

a incidência do espaço que antecede a primeira pauta 

21 deixa evidente esta 

ão a encontramos na passagem ao lado, pois nela Anna Joaquina traçou 

um sintoma de valorização do espaço 

que já havíamos adiantado em reflexões antecedentes. 

refletíamos a respeito da construção 

articularmente, os cadernos pequenos – citamos 



 

brevemente a presença dos ditos intervalos entre o limite superior da 

que esta apresenta normalmente em livros grandes, cadernos de todo tipo, bem como 

folhas de tipo almaço. Dispensamos, neste ponto, os cadernos escolares por sua dimensão 

menor em relação às obtidas com os volumes sobre os quais estamos a pensar. 

livros grandes reaproveitados p

trazem em sua estrutura os espaços vagos

seus semelhantes contidos n

tamanho. Frente a estas percepções, não tentamos aqui impor ou, como 

decretar o uso deste tipo de papel nos volumes XXVI e XXVIII, mas nos é oportuno 

relembrar as solicitações efetuadas pelas escolas públicas de resmas de papel para a provável 

efetivação de seus mapas escolares, 

da escrita e das tabuadas. Destarte, não nos parece arbitrário su

estas páginas até às mãos d

estava inserida ela tenha formado este 

tessitura social da qual participava, perscrutamos 

materiais, assunto que nos parece

Nosso discurso d

correspondência na expressão material

imagem a seguir, podemos considerar que os grampos 

se encontravam em meio ao volume 

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

Memorial, página de 12.07.1929.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

brevemente a presença dos ditos intervalos entre o limite superior da página

que esta apresenta normalmente em livros grandes, cadernos de todo tipo, bem como 

folhas de tipo almaço. Dispensamos, neste ponto, os cadernos escolares por sua dimensão 

às obtidas com os volumes sobre os quais estamos a pensar. 

reaproveitados por Anna Joaquina, estes sim, quando pautados

os espaços vagos no início da página. Contudo,

contidos nessas supostas folhas de almaço, perdem consideravelmente 

estas percepções, não tentamos aqui impor ou, como 

decretar o uso deste tipo de papel nos volumes XXVI e XXVIII, mas nos é oportuno 

as solicitações efetuadas pelas escolas públicas de resmas de papel para a provável 

efetivação de seus mapas escolares, como, ainda, para o uso afirmado dos alunos no exercício 

Destarte, não nos parece arbitrário suspeitar 

estas páginas até às mãos da autora, isto é, acreditar que por meio do ambiente escolar em que 

enha formado este material. Ao reconstituirmos, pelo menos em parte, a 

tessitura social da qual participava, perscrutamos seus possíveis acessos junto a estes 

nos parece já bastante esboçado. 

desenrola-se consoante aos acontecimentos

pondência na expressão material do manuscrito. Sendo assim, a partir da análise da 

emos considerar que os grampos que citamos e que unem essas folhas

em meio ao volume no início do exercício escriturístico

 
Volume de páginas XXVI com as últimas folhas retiradas

, página de 12.07.1929. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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página e a primeira linha 

que esta apresenta normalmente em livros grandes, cadernos de todo tipo, bem como em 

folhas de tipo almaço. Dispensamos, neste ponto, os cadernos escolares por sua dimensão 

às obtidas com os volumes sobre os quais estamos a pensar. Quanto aos 

, estes sim, quando pautados de fábrica, 

Contudo, se comparados com 

consideravelmente em 

estas percepções, não tentamos aqui impor ou, como outrora elucidamos, 

decretar o uso deste tipo de papel nos volumes XXVI e XXVIII, mas nos é oportuno 

as solicitações efetuadas pelas escolas públicas de resmas de papel para a provável 

dos alunos no exercício 

 do trajeto que fizeram 

por meio do ambiente escolar em que 

irmos, pelo menos em parte, a 

possíveis acessos junto a estes 

acontecimentos que encontram 

Sendo assim, a partir da análise da 

e que unem essas folhas já 

 de Anna Joaquina. 

Volume de páginas XXVI com as últimas folhas retiradas.
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Esta imagem apresenta a última página que fecha o suporte XXVI. Com ela, vemos de 

mais perto a questão abordada em torno das pautas efetuadas a lápis, pois a página que viria a 

seguir (e que foi retirada do volume) deixou mostras de como os originais, anteriormente ao 

uso de Anna Joaquina, se encontravam. Percebe-se que nela foram traçadas duas linhas a lápis 

e que, imediatamente, otimizaram o espaço vazio. Além disso, testemunhamos que as folhas 

que restavam a esse volume dele foram recortadas com uma tesoura. Por parecerem folhas em 

branco, ou seja, aptas ao registro contínuo, muito nos intrigou essa interrupção. Se as folhas lá 

estavam, por que Anna Joaquina não deu sequência aos registros de 1929? Por que as 

recortou? Ou teria ela recebido o volume de páginas desta maneira e o aproveitado como o 

recebeu? Teria ela, logo que conseguiu um caderno escolar no qual estão inseridos os 

próximos acontecimentos, desistido desse material? Não se sabe. O que podemos confirmar é 

que o mês de julho não teve seu fim – não nesta página – mas seu reinício no caderno 

seguinte. Ao proceder desta maneira, Anna Joaquina passou “a limpo” os registros referentes 

a julho de 1929 para o suporte ulterior e não foi a primeira vez que assim procedeu. 

Encontramos esta incidência por nove vezes, nas quais a autora repetiu no material seguinte 

ora uma porção de dias ora um mês ou mais. Por que a memorialista conduziu parte de seus 

escritos dessa forma? Difícil deslindar sem cair no campo das meras sugestões. Mas escrever 

de novo a mesma coisa ou deixar de escrever, alterá-la mesmo que de forma diminuta não 

seria uma forma de editar o contexto vivido e arquivado? Por ora, pouparemos esta parte do 

trabalho com uma discussão que gira em torno da organização da escrita, para tratá-la num 

tópico específico no capítulo seguinte. 

 

1.3 Carestia material, economia materializada 

 

As análises feitas até aqui indicaram que a carestia geral em Goiás levou Anna 

Joaquina a encontrar outros meios de colocar sua escrita em prática. Através do 

reaproveitamento de materiais, acessíveis a ela, cada qual em seu momento oportuno, a autora 

construiu seu Memorial e descreveu nele o mundo, aquilo que de alguma forma era tangente a 

ela. À sua maneira, transcreveu a vida, e para praticar e constituir seu manuscrito 

“ordinário”,359 aproveitou todo e qualquer espaço, quase todo tipo de papel. Em Anna 

                                                           
359 Papéis velhos – cartas, cartões postais manuscritos, cadernos escolares, dossiês de papéis administrativos, 

documentários, diários – que até o início do século XX se chamavam ainda de “papéis sem importância”, 
vendidos e comprados à beira das calçadas e que não deixaram senão algumas palavras, senão alguns sinais. 
Mas que assumiram uma amplitude imprevisível com a valorização do indivíduo anônimo como figura da 
história. São escritos “ordinários” que eram outrora presa exclusiva de museus de arte popular, mas que “o 
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Joaquina, não apenas a escrita é ordinária, mas o próprio suporte de sua inscrição, como se a 

escrita e o próprio livro que poderia (se ele existisse) recebê-la, apenas pudessem ganhar 

corpo num espaço já ordinário, dos papéis comuns, dos cadernos reutilizados. 

Os registros da memorialista são, em geral, curtos e econômicos, tendo ela dedicado 

duas ou três linhas a cada dia narrado, um pouco mais quando os eventos animavam sua pena, 

que os reproduziam com um “esbanjamento” maior do espaço. Quando ela passou de um livro 

grande para um caderno pequeno pela primeira vez, já que houve alternâncias de tipos de 

suporte no Memorial, num primeiro momento, essa mudança estrutural e material refletiu-se 

em sua escrita. Dizemos que, ao adotar o caderno de dimensão de meia página, os registros da 

memorialista acompanharam a redução de espaço, reduzidos também, em sua maioria, a uma 

ou duas linhas de informação direta e precisa. Como se, com o espaço diminuto, sua escrita 

ganhasse também um caráter de urgência, se aligeirasse de modo a respeitar e associar-se à 

brevidade da curta página. Sem papel de sobra, sem rodeios ao escrever. É uma impressão 

sutil – e, desta maneira, estamos distantes, nesse aspecto particular, de qualquer análise 

sistemática – mas sensível para quem lê. O ritmo da leitura (quase repetida) acelera, porém, 

meses depois, recupera a normalidade que lhe é característica, mas ainda sem ostentações 

linguísticas, concisa. E, se a escrita de Anna Joaquina não era indiferente ao tipo de suporte 

sobre o qual se praticava, não seria razoável pensar que caminhava a par à sua época e local 

de produção?  Assim como os materiais utilizados por ela? O caráter duro e pontual de sua 

narrativa, polida pela ideia de escrever o que se podia contar, distante da escrita fechada sobre 

si – aquela do íntimo360 –, não seria ela a iteração, de certa maneira, de outros substratos que 

influíram em suas próprias condições de possibilidade e de sentido?  

Ao trazer à memória as Antiguidades de seu tempo (este o título do poema), Cora 

Coralina descreve assim um momento de sua infância e mocidade, juventude ligeiramente 

inscrita no Memorial:361 

 

                                                                                                                                                                                     
invisível trouxe à superfície”. Cf. ARTIÈRES, Philippe. Monumentos de papel: a propósito de novos usos 
sociais dos arquivos. In: SALOMON, Marlon (Org.). Saber dos arquivos. Goiânia: Ricochete, 2011, p. 103-
104. Ver também: FABRE, Daniel. Vivre, écrire, archiver. Sociétés & Représentations, Paris, v. 1, n. 13, p. 
17-42, 2002, p. 38. Disponível em: <http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2002-1-page-
17.htm>. Acesso em: 02 ago. 2012.  

360 FABRE, op. cit., p. 38. 
361 De acordo com Anna Joaquina, os pais de Anna Lins do Guimarães Peixoto Bretas (nome de batismo de Cora 

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

 

Cora Coralina nasceu em 1889, portanto, foi contemporânea da escrita do Memorial. 

Deste modo, seu poema relata a passagem dos séculos XIX e XX e nele, como discurso 

privilegiado de acesso ao imaginário de uma determinada temporalidade, observa-se certa 

economia instituída naquilo que se fazia, incluindo o bolo destinado às visitas, sobretudo, e 

das pessoas que se revezavam para bem receber os passadiços, segundo o “bom-tom” que as 

dirigiam. Como possibilidades de posturas, de comportamentos e de sensibilidades adotadas 

em determinado presente histórico, através do discurso literário verificamos que, em Goiás, 

no âmbito social e cultural, o ritmo era de contenção e controle. Os gastos eram comedidos. 

                                                           
362 CORALINA, Cora. Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. Goiânia: UFG, 1985, p. 23-26, grifo nosso. 
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Da sociedade esperava-se, em suas relações estabelecidas, que se caminhasse junto aos 

padrões de moral e conduta e, estes, conduzidos em parceria com os valores religiosos da 

época. As formas de expressão e ação não eram insensíveis a este tom de parcimônia. Afinal, 

a carestia dos materiais está inscrita nos suportes de Anna Joaquina e o comedimento em sua 

escrita. Com isso, não estamos sugerindo uma espécie de determinismo econômico e nem 

tampouco fazendo reviver a velha e proscrita relação de determinação entre infraestrutura e 

superestrutura. Estamos sugerindo que havia uma cultura da carestia, da contenção, da 

parcimônia, e que uma prática cultural como aquela da escrita joaquiniana poderia ser 

pensada em relação a ela. 

Em 1882, em um artigo intitulado “Chronica de certo Tipo na Formoza”, o jornal 

Tribuna Livre assim o começou escrevendo: “Alem de muitas cousas que por decência não se 

pode escrever, há quem tenha registrado no seu livro de lembrança, o seguinte”, dando 

sequência a pequenas histórias sobre calotes, dívidas e descontos de certo “ratão” que “anda 

illudindo o público com as suas getilezas [sic]”.363 Fica claro que havia muitas coisas, 

portanto, sobre as quais não se podia escrever sob o risco de falta de decência, contrária à 

ordem e aos códigos sociais gravados no homem através de um processo de civilização 

particular.364  

Não existe "escrita pura", espontânea. Ela sempre se faz em relação a formas e 

modelos inconscientes. Assim, abster-se de gastar e se abster de escrever certas coisas são 

condutas que partem de uma mesma historicidade, na qual se inserem as práticas controladas, 

sem dissipações, de determinada sociabilidade. Apontamos há pouco que Anna Joaquina, em 

alguns momentos de seu Memorial, passou a limpo, no volume subsequente, parte de dias ou 

meses já escritos e, portanto, rememorados e registrados novamente. Mas isso não ocorreu de 

modo ipsis verbis. Houve supressões, frases enxugadas e também alguns poucos acréscimos, 

em alguns pontos, sobre um mesmo fato ou uma data adicional. Mas, em um registro 

                                                           
363 CAMPOS, Francisco José de. Chronica de certo Tipo na Formoza. A Tribuna Livre. Cidade de Goiás, n. 

264, 18 fev. 1882. Secção Ineditorial, p. 03. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível 
em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=717592&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 
fev. 2013. 

364 O que Nobert Elias denominou como um processo civilizador alterou, ao longo de séculos, não sem uma ação 
enérgica do corpo e do espírito, os hábitos e práticas dos indivíduos que passaram a ver na conduta 
autocontrolada – e regulamentada por certas fórmulas de ocultamento – os códigos sociais característicos do 
homem em fase de civilização, independentemente de como expressos, já que gravados de tal maneira no ser 
humano, desta ou daquela forma, que se tornaram elementos constituintes do mesmo. Diz ele que “tendências 
nessa direção podem se desenvolver sob qualquer forma na sociedade humana, mesmo naquelas que 
chamamos de ‘primitivas’. Mas a força adquirida em sociedades como a nossa por essa diferenciação, e a 
forma como ela aparece, são reflexo de um desenvolvimento histórico particular, são resultado de um processo 
civilizador”. Cf. ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994, p. 189. 
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específico, a informação completamente transformada chamou-nos bastante a atenção, porque 

talvez reveladora da prudência, da cautela ou até da vergonha; elementos estes subordinados 

às maneiras do agir e às formas de expressão, cúmplices das práticas controladas, da 

economia no fazer e no escrever. Em sua primeira versão do dia 25 de abril de 1911, Anna 

Joaquina registrou que o “S.r Bispo prohibiu o P.e Caetano almoçar com nós nos 

Domingos”.365 Trata-se de um período em que padre Caetano almoçava e jantava 

praticamente todos os dias da semana na casa da autora, inclusive aos domingos, muitas vezes 

por meio de convite declarado de sua família. O padre chegou à cidade junto ao Bispo Dom 

Prudêncio.366 Muito eloquente em suas prédicas, segundo a própria memorialista, satisfazia ao 

povo com suas palavras e estas, igualmente, a encantaram, igualmente. Sobre esta relação 

falaremos no capítulo seguinte. Porém, adiantamos que é com a segunda versão desse dia que 

percebemos não só a reação de Anna Joaquina face à ordem do bispo ao padre, como também 

certo recato na lide com a informação pela segunda vez, escrevendo: “S.r Bispo fez uma cousa 

q.’ eu não gostei”. Dessa maneira, registrou novamente o dia 25 de abril, sem mais 

comentários sobre o episódio.  

A partir do que Anna Joaquina relata e – não menos essencial – a partir do que evita 

escrever, conhecemos, até certo ponto, os limites praticados por sua escrita, mas também as 

fronteiras sociais e culturais de suas ações. Seja através da economia material, seja através da 

economia escriturística, ambas configuram-se como modos de agir e de expressar-se 

escorados num mesmo eixo: o controle do “eu”. Se opta pelo “não-risco”, pela atitude 

vigilante, mas que, como toda linguagem, se condena a ser impotente em alguns momentos, 

“porque organiza o distanciamento daquilo que não pode ser posto à distância” ou, 

acrescentamos,  que não se consegue colocar totalmente à distância: o discurso interior, o 

compromisso “entre aquilo que o sujeito se confessa a si mesmo e aquilo que ele pode 

transmitir ao exterior”.367 Antes de se expor, não seria melhor se privar, esquivando-se dos 

equívocos inoportunos de uma sociedade, exterior e aparentemente, um pouco rígida com 

seus valores estabelecidos e seus costumes praticados ou esperados?   

                                                           
365 MARQUES, 1911.04.25. 
366 Em outubro do ano de 1907, Dom Prudêncio Gomes da Silva (1868-1921) prestou, em Petrópolis, o seu 

juramento de fé em face de sua nomeação para Bispo de Goiás. Sagrado em maio do ano seguinte, somente em 
23 de setembro de 1908 chegou à Cidade de Goiás, que se “engalanava de modo nunca visto na sua história” 
para recebê-lo. Com ele vieram sua mãe, uma irmã e, como secretário particular, o então padre Caetano Donato 
Correia. Cf. SILVA, José Trindade da Fonseca e. Lugares e Pessoas: subsídios eclesiásticos para a história de 
Goiás. Goiânia: UCG, 2006, p. 360-368. 

367 OLIEVENSTEIN, Claude. Les non-dits de l’émotion. Paris: Odile Jacob, 1988, p. 57 apud POLLAK, 
Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 03-15, 1989, p. 8. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2278/1417>. Acesso em: 10 jan. 
2013. 
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Os escritos provenientes do universo escolar, bem como o próprio espaço de instrução, 

apresentavam-se com a mesma rigidez e objetividade em sua forma. Os termos de exame, por 

exemplo, eram diretivos nos apontamentos relativos ao dia da avaliação. O registro oficial 

desse dia seguia uma estrutura escritural seca e descritiva, como evidenciada na passagem 

abaixo. 

 

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

  

Com hora, data, lugar e a exposição das pessoas envolvidas, o termo de exame seguia 

com a descrição do evento que o justificava, ou seja, a relação das alunas aprovadas em 

determinadas disciplinas, assim como a qualidade de suas aprovações (com distinção, 

plenamente ou simplesmente aprovada). Escrito em forma de Ata, esse aparato do poder 

disciplinar não permitia aberturas para uma redação muito diferente da que se apresentou, 

tanto que teve seu modelo definido em 1887 mediante um regulamento.369 Mas, para além de 

seu modelo de escrita, há outro aspecto relevante. No termo apresentado acima, a professora 

em questão é Lili, a qual, manifestou o então delegado literário, era um exemplo presente de 

caráter e moral para suas alunas. O(a) professor(a) controlava o ponto diário de seus alunos, 

                                                           
368 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. 

369 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. 204-205. 
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bem como o aproveitamento e o comportamento escolar de cada um deles, registrando-os em 

mapas e termos a serem entregues aos delegados literários, os quais, por sua vez, os 

repassavam à Inspetoria Pública. Assim, professores(as) vigiavam e controlavam seus alunos, 

mas também eram por eles vigiados e dessa vigilância muito dependia o funcionamento e a 

dinâmica da sala de aula e da escola. Revelam-nos a operacionalidade da vigilância no espaço 

escolar .370 Os ditos termos e mapas provavelmente eram escritos em casa do próprio mestre, 

após a efetivação prática na escola, pois em 1903, Anna Joaquina relatou que esteve em sua 

casa, um dia após o exame na escola de Lili, o professor Jesus “fazendo o termo de exame”,371 

o que demonstra que a autora do Memorial também obteve contato com este tipo de material e 

escrita, uma vez que já mencionamos a possibilidade de serem os termos de abertura inscritos 

em seu manuscrito uma reprodução particularizada dos mesmos contidos nos livros 

administrativos com os quais possivelmente teve contato. 

Em uma sociedade que buscava sua “civilização” através de exemplos – relembrando 

o motivo da vinda das freiras dominicanas para a cidade –, começar pelos cidadãos em 

formação era essencial, afinal “a instrução não era e nem é imune aos movimentos da 

sociedade”.372 Dessa maneira, ainda que o acesso à educação escolar fosse restrito, a partir da 

instrução primária tentava-se estabelecer, desde cedo, os padrões aceitáveis de 

comportamento e os livros de leitura de Abilio Cesar Borges, por exemplo, comumente 

solicitados pela mestra Lili e outros docentes, atendiam a esse propósito. Eles foram criados 

com a finalidade de aconselhar e educar seus leitores. Suas lições abertamente manifestam a 

preocupação com a consciência moral e religiosa, a virtude e a ordem. Com histórias simples 

e fábulas adaptadas com interesse anedótico, se esperava alertar as crianças sobre virtudes 

importantes. Tal simplicidade e objetividade não deixavam espaços para indagações, eram 

somente afirmações que não davam à criança chance de pensar em alternativas.373 Na 

introdução do Segundo livro, Abílio Cesar justificou a forma de suas lições: 

 

Um tal livro deve ser quase inteiramente escripto com palavras conhecidas  dos 
meninos, e em phrases e períodos tão curtos, como aquelles em que elles costumam 
exprimir-se; e os assumptos devem ser tão resumidamente tractados, que elles, cuja 
attenção e intelligencia são ainda tão rudimentares e fracas, possam, chegando ao 
fim do conto, lembrar-se do principio, e ter como diante da infantil imaginação 

                                                           
370 Ibid., p. 173. 
371  MARQUES, 1903.08.12. 
372 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, p. 150-151. Disponível em: <http://cutter.unicamp.br/document/?code=vtls000383742>. 
Acesso em: 16 abr. 2013. 

373 Ibid., p. 253-259.  
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inteiro o quadro que representa o facto lido, com suas peripecias e episodios, assim 
como a moralidade que de tudo resulta.374 

  

 Assim, com frases e períodos curtos, semelhante ao modo de se expressar, os 

conteúdos eram resumidos para que, ao final da lição, esta fosse inteiramente lembrada pela 

criança e, por conseguinte, o ensinamento central que ela buscava transmitir. O Memorial de 

Anna Joaquina compartilha da mesma forma de escrita uma vez que, ao final de cada 

apontamento, se têm de modo resumido as informações principais do dia que passou, aquelas 

que para sua autora foram centrais entre todas as ocorrências e que, assim, se arquivaram com 

a prática de sua escrita, como notícia, como nota que assegura a lembrança do fato. A lição 

“A Creação do mundo” exemplifica o tipo de linguagem utilizada nos livros de Abilio Cesar 

Borges. 

 

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

   

Algumas de suas lições são precedidas e complementadas por gravuras. Com o apoio 

destas, o barão de Macahubas prescreveu um sistema de comportamento sociável a seus 

leitores, ensinando-os a serem polidos, educados, dóceis e obedientes.376 Dessa maneira, 

entende-se que o exemplo repassado era, portanto, o exemplo desejado e esperado do 

indivíduo: a economia de suas ações. Em Goiás, as listas de pedidos de materiais escolares 

solicitando suas obras datam da década de setenta do século XIX até a década de trinta do 

século seguinte.377 Ainda que a falta de recursos tenha dificultado a aquisição deste tipo de 

                                                           
374 BORGES, Abilio Cezar. Segundo livro de leitura para uso da infância brasileira. Paris: Livraria de V.va J. 

P. Aillaud, Guillard e C.a, 1867b, p. 09. 
375 Ibid., p. 109-110, grifo do autor. 
376 VALDEZ, op. cit., p. 235. 
377 Ibid., p. 14 [nota 02]. 
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material para a instrução pública, dos 68 mil exemplares doados pelo próprio barão a diversas 

províncias do país, 700 livros vieram para a Província de Goiás em 1875.378 

O mapeamento dessas tipologias textuais – Atas da Câmara, termos de abertura, livros 

de leitura, termos de exame, mapas escolares – podem não assegurar seu contato com Anna 

Joaquina ou mesmo sua leitura, mas, pelo menos, alargam as respostas sobre os modelos 

disponibilizados à época ao permitir confirmar sua existência material no cotidiano mundano 

da memorialista.379 Imersa neste ambiente, Anna Joaquina praticava sua escrita, poupando e 

se poupando em todos os sentidos tocáveis. Os modelos estavam aparelhados e a escrita 

presente em seu manuscrito é transversal a esses substratos sociais e culturais. Seus lacônicos 

apontamentos são regidos com uma prática de poucos intervalos, estruturados numa ordem 

cronológica rígida, temporariamente rescindida por marcadores textuais que direcionam, de 

certo modo, as maneiras de ler como se visassem definir qual a relação esperada com seu 

texto, como se nos orientassem e nos informassem o tempo todo. Sua forma contida e a 

maneira pela qual foi organizada ainda têm muito a contar a respeito de sua prática em 

armazenar o tempo vivido, ligando-nos ao momento em que escreve e sobre o qual escreve, 

como veremos no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
378 Para chegar nestes números, Diane Valdez tomou como base somente em dados encontrados em relatórios e 

outros materiais. Ver quadro completo dos livros doados por Abilio Cesar Borges em: VALDEZ, op. cit., p. 
206. 

379 LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p. 
300. 
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CAPÍTULO II 

 

A PRÁTICA DE ESCRITA 

 

2.1 Margens introdutórias 

 

No Brasil, até os primeiros anos do século XIX, a competência cultural da escrita era 

restrita a poucos.  Entre os que se serviam dessa prática estavam os corpos pertencentes ao 

universo aristocrático e um estatuto de escrita permeado pela formalidade uma vez que seus 

domínios e usos encontravam-se amarrados às posições e, por consequência, ocupações 

sociais e políticas de uma sociedade hierarquizada e pré-definida.  Caracterizada, portanto, 

por uma forma e uma função de cunho informativo e oficial, esse gênero da escrita permitia 

aos homens de mando deixar conselhos, sugestões e advertências aos seus destinatários. Com 

uma escrita pessoal particular, eram registros valiosos, ou melhor, instrumentos privilegiados 

deixados com o objetivo de causar mudanças para quem os herdasse. Tratavam-se mais de 

documentos sociais do que comunicações pessoais, dirigidos a um público especificamente 

interessado e, por vezes, às gerações vindouras.380 

Passadas algumas décadas, evidenciamos no Brasil o aparecimento de uma nova 

massa documental que atesta que o indivíduo comum passou a partilhar de uma prática 

(escrever) antes circunscrita ao universo da aristocracia e determinada por valores estruturais 

de desigualdade. Trata-se de uma nova lógica escriturística oriunda de uma paulatina 

mudança de estatuto na forma de expressar a linguagem escrita que, antes formal e oficial, 

agora matizada por elementos ordinários da vida cotidiana.381 Que o digam os títulos 

mobilizados pelas memórias que, tempos depois, cresceram em quantidade, ainda que grande 

parte deles proceda de famílias superiores na hierarquia social da época e de um registro já 

distante do real a imaginar-se e que se quer preservar. É nesta nova historicidade que devemos 

situar o Memorial de Lembrança de Anna Joaquina, manuscrito original produzido entre 1881 

e 1930 na Cidade de Goiás por uma vilaboense no presente de sua experiência histórica. A 

década que marca seu advento também foi aquela de uma série de mudanças políticas 

importantes no Brasil. 

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

passim. 
381 Ibid., p. 35-39. 
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Escrever sobre os eventos passados, datá-los e organizá-los em papéis não seria uma 

obviedade característica do século XIX em Goiás, sobretudo aos não profissionais, pouco 

familiarizados a esse tipo de inscrição e suporte. Tampouco se distrair com as efusões da alma 

e dos sentimentos guardados em segredo pelo diário íntimo, cujos “níveis de detalhamento 

dos fatos cotidianos expressam uma forma de interlocução com o leitor e, ao mesmo tempo, 

estabelecem limites e possibilidades para a própria recepção do texto”, tais como as 

descontinuidades “causadas por intervalos às vezes grandes de tempo, visto que o diário nem 

sempre é uma escrita sobre todos os dias de vida da depoente”.382 Cabe-nos lembrar de não 

ser a autora do Memorial uma escritora e sim uma escrevente nos moldes conceituais 

apresentados por Roland Barthes, o qual define escrevente como aquele que utiliza a 

linguagem escrita como um meio para atingir um fim – “testemunhar, explicar, ensinar” – o 

que faz com que a linguagem seja reduzida “à natureza de um instrumento”, não se exercendo 

sobre ela nenhuma preocupação técnica essencial. Já a palavra acionada pelo escritor é uma 

matéria trabalhada, uma estrutura e não um veículo. Este último não trabalha um grito “sem 

que a mensagem se refira finalmente muito mais ao trabalho que ao grito”.383 Todavia, o 

escritor não é mais o único a falar, pois o escrevente, numa ação igualmente comunicativa, 

procura transmitir sua informação de maneira incontestável, como um meio de comunicação 

supostamente livre de ambiguidades. Seu caráter é liberto, até um pouco insistente, propondo 

à sociedade não necessariamente aquilo que ela lhe pede.384 Ao pensar a escrita, ou melhor, a 

prática de escrita do escrevente como veículo de uma provável ideia, chamamos a atenção ao 

aspecto funcional dessa “nova” ação, assinalada por um ritmo que lhe é próprio e particular: a 

manifestação imediata (emancipada dos elementos mercadológicos e regras de emprego, de 

gênero e composição), cuja máxima é a de dizer, dizer sem demora, mas dizer.385 

Não há da parte de Anna Joaquina um texto próprio, no qual esclareça em minúcias o 

porquê de escrever, descrever e inscrever-se da maneira como o fez. Ela não se explica, não 

pormenoriza a emergência de sua produção de praticamente cinco décadas,386 deixando-nos 

                                                           
382 LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p. 

44. 
383 BARTHES, Roland. Escritores e escreventes. In: ______. Crítica e Verdade. São Paulo: Perspectiva, 2007, 

p. 34-35. Disponível em: <http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1473/Roland_Barthes_-_Crtica_e_Verd.pdf>. 
Acesso em: 10 out. 2011.  

384 Ibid., p. 37. 
385 Ibid., p. 37-38. 
386 Da sequência cronológica do Memorial, inexistem por completo no arquivo do IPEHBC os relatos dos anos 

de 1897, 1904, 1905, 1906 e 1907.  O ano de 1886 não contém o mês de dezembro. O ano de 1890 encerrou-se 
em 05 de julho. Os registros de 1891 começaram em 16 de abril e terminaram com algumas anotações de julho 
e agosto. Em 1892, temos apenas uma página de registro referente ao mês de novembro. Em 1896 somente o 
mês de janeiro e dois dias de fevereiro foram registrados. O mês de dezembro de 1901 terminou com o dia 20 e 
o de 1908 com o dia 08. Para as ausências de notas nos anos que apresentaram algum relato, chegamos com a 
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apenas pistas ou, no limite, ligeiras justificativas. Em face de como ela escreveu, não 

esperávamos comodidades, pois sabemos que pensar a prática da escrita cotidiana pode 

sugerir, de modo equivocado, um simples registro dos fatos antes dispostos a mercê do olhar 

de quem os contemplou, de quem os noticiou, de um lado; e, de outro, a rasa interpretação de 

que se inscreveu sobre um suporte qualquer, de acesso amplo e ilimitado. Em relação ao 

segundo ponto, já discutimos e demonstramos que, em favor do “laboratório da escritura”,387 

muitos caminhos, quando deslindados, contrariam essa “verdade” genérica, haja vista a 

negligência geral de que padecem os materiais que suportam esse tipo de narrativa. Não se 

acusa, com isto, certa imprudência por parte dos pesquisadores, mas essas ocorrências dão-se, 

por vezes, pela própria inexistência de tais suportes em estado original, pela falta de uma 

adequada conservação dos mesmos, ou ainda por objetivos de análise diversos, a partir dos 

quais a atenção se concentra naquilo que tem ele a contar, literalmente, sobre os fatos coevos 

ao que se estuda.  

Quanto à prática escritural de Anna Joaquina, nesta parte do trabalho propomos 

analisar sua lógica, conferindo lugar à sua singularidade. Com o Memorial, estamos diante do 

que Roger Chartier define como sendo um “texto ideal”, aquele salvo de suas possíveis 

encarnações, isto é, “depurado de todas as transformações trazidas pelo processo de 

publicação”,388 tal como ele foi escrito, ditado, pensado ou sonhado – embora não se trate de 

um texto construído para ser publicado. Nesse sentido, os sinais estão lá, foram deixados 

conforme traçados originalmente. Opacos ou cristalinos, eles nos orientarão rumo ao sentido 

que sustenta seu exercício de escrita. 

 

2.2 Sobre a escrita de Anna Joaquina 

 

[Dia] 10 o Eduardo fez Cavalhadas Bailes (isto é eu não fui) depois das Cavalhadas 
acabadas houve o baile offerecido aos Cavalheiros (esse eu fui.). 
[Dia] 15 Houve baile em Caza do Chico Vianna, eu e Lili fomos Em Lovôr de ter 
elle sido Cap.m do mastro do Divino. 
[Dia] 16 Domingo – Eu e Nhola fomos ao Siminario [sic] na festa do coração de 
Jezus. O Sermão foi pregado p.lo Bispo. 
[Dia] 17 Maria Hipolita veio aqui falar p.a p.r menina na escola nessa tarde Nhola foi 
na caza do Juca Roz’. ver Mariq.a e D. Deolinda veio aqui. nessa noite chegou o 
Correio da Côrte trazendo a noticia da queda do partido Conservador; houve muitos 
fogos, e mais tarde houve uma alvorada concorr.a. 
[Dia] 18 Lili foi ao Seminario. 

                                                                                                                                                                                     
pesquisa a duas hipóteses: a primeira, a qual trabalharemos em alguns momentos deste trabalho, foi resultado 
de uma pausa opcional da prática de escrever; a segunda, aconteceu provavelmente pela perda de material em 
alguma parte do processo. 

387 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998, p. 226. 
388 CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: UNESP, 2002, p. 63. 
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[Dia] 20 Dia de Corpo de Deos Mariq.a veio assistir as festas d’aqui a prosição [sic] 
esteve m.to bonita as portas e janelas de cortinas a Maria Cordeiro passou dia aqui.389 
[...] 
Dia 3 P.e Caetano esteve aqui, nessa noite teve baile em caza do S.r Costinha 
(Imperador) nessa noite Eu e Lili fomos em caza di Franklina agradecer a vizita de 
pezames [sic] de Sá Monica. 
Dia 4 Alberto e Chiquinha veio dispidir [sic] p.a ir p.a o Porto nesse dia P.e Caetano 
veio aqui. 
Dia 5 eu fui no Sinimathogafo [sic], eu com Xiq.ta  Crav.o Maria do O com Senhora, 
e Ben.e com Joãoz.o. 
Dia 6 Domingo Teve a missa no Carmo do P.e Caetano e com Canticos, e ao ½ dia a 
Doutrina do Costume. nesse dia a viuva de Domingos Ferr.a da S.a esteve aqui 
pagando vizita Lili, e t.mb.m Nero Macedo q’. trouxe sem.e de cacau p.a Nhola. 
Denoite Nenem Pin.o veio aqui.390 

 

A partir dos fragmentos textuais do Memorial até então apresentados podemos 

observar, no que diz respeito à forma e ao tipo de registro, como a autora se expressa através 

da palavra escrita. De certo modo, ao lê-los, sabemos o que esperar de seus apontamentos ao 

longo de todo o manuscrito. Neles, o sujeito que se mostra ao leitor pouco parece observar da 

própria vida, relatando o que todos aparentemente podem ver, instruindo-nos pouco sobre a 

sua individualidade e sensações minúsculas. Seu tom é resumido e econômico. Mas, ainda 

assim, Anna Joaquina foi capaz de arquivar, com suas palavras, as idas e vindas da antiga 

capital do Estado, contexto de sua inserção e autoinscrição. Através de uma prática frequente, 

colecionou fatos que respondem a uma ordem cronológica rígida e constante, sustentada pelo 

controle da escrita que se realiza. Seus relatos, marcados por datas e outras indicações 

temporais, em grande parte mantém uma regularidade quase sistemática, percebida através do 

excesso de tinta absorvida pela página anterior quando esta encontra o registro recém-

inaugurado na página seguinte no ato de fechar o caderno.  

 

 

 

 

                                                           
389 MARQUES, 1889.06.10-20. 
390 MARQUES, 1909.06.03-06. 



 

Imagem 24 – Página marcada pelo excesso de tint

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

 

Em um trabalho de pesquisa, o historiador costuma partir de uma premissa tipológica

que busca caracterizar e identificar a escrita pessoal na qual se concentra seus estudos. 

Contudo, nos apontamentos de Anna Joaquina não encontramos o que se espera de uma 

escrita corriqueira do cotidiano. 

dispondo ao leitor os elementos primeiros do que seria um diário íntimo, por exemplo. 

sua escrita não cabem narrativas

registros curtos, fragmentados,

não há confidências explícitas, os aspectos d

durante todo o Memorial, nas sombras, o que quer dizer que sua intimidade nunca é dada 

gratuitamente, “é preciso procurá

É por meio do resgate de indícios deixados ocasionalmente p

adjetivos utilizados que a 

que vai costurando junto às experiências.

                                                          
391 RANUM, Orest. Os refúgios da intimidade. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). 

vida privada: da Renascença ao século das luzes

Página marcada pelo excesso de tinta do registro.

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

Em um trabalho de pesquisa, o historiador costuma partir de uma premissa tipológica

busca caracterizar e identificar a escrita pessoal na qual se concentra seus estudos. 

os apontamentos de Anna Joaquina não encontramos o que se espera de uma 

escrita corriqueira do cotidiano. Suas notas, no mais das vezes, são breves e pontuais

dispondo ao leitor os elementos primeiros do que seria um diário íntimo, por exemplo. 

não cabem narrativas, nem tampouco descrições detalhadas. Em geral, são 

, fragmentados, inscritos em intervalos pequenos de dias.

não há confidências explícitas, os aspectos da vida privada e íntima da autora 

, nas sombras, o que quer dizer que sua intimidade nunca é dada 

gratuitamente, “é preciso procurá-la além dos comportamentos codificados e das palavras”.

or meio do resgate de indícios deixados ocasionalmente por sua pena

que a memorialista permite observar sua opinião e demais julgamentos 

que vai costurando junto às experiências. 
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Em um trabalho de pesquisa, o historiador costuma partir de uma premissa tipológica 

busca caracterizar e identificar a escrita pessoal na qual se concentra seus estudos. 

os apontamentos de Anna Joaquina não encontramos o que se espera de uma 

Suas notas, no mais das vezes, são breves e pontuais, não 

dispondo ao leitor os elementos primeiros do que seria um diário íntimo, por exemplo. Em 

nem tampouco descrições detalhadas. Em geral, são 

. Dessa maneira, como 

da autora permanecem, 

, nas sombras, o que quer dizer que sua intimidade nunca é dada 

odificados e das palavras”.391 

or sua pena ou mesmo nos raros 

permite observar sua opinião e demais julgamentos 

RANUM, Orest. Os refúgios da intimidade. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). História da 
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