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No que diz respeito à sua natureza, se comparado aos textos de sua época e de mesma 

ordem,392 o Memorial inaugura uma singularidade pouco ajustável às categorias até então 

interpeladas por autores e pesquisadores de memórias, tais como diários, cartas, 

reminiscências e (auto)biografias. Trata-se, portanto, de uma sequência de registros que 

irrompeu na Cidade de Goiás do século XIX contrária às tendências encontradas no mesmo 

período em documentos congêneres, por conter uma forma de escrita singular na estrutura, na 

forma e no conteúdo. Sendo assim, é necessário adentrar nas questões de conflito 

concernentes à diferenciação dos gêneros memorialísticos, mesmo que o nosso objetivo neste 

trabalho não seja pormenorizar essas condições – por hora, inquietantes – em torno das 

formas e tipos de escrita das lembranças. Faremos, sim, uma breve análise das diferentes 

marcas do “eu” e modos de inscrição,393 isto é, das formas de registro das lembranças tendo 

em vista que os limites entre uma e outra não são rígidos em seus critérios, mas que em 

muitos casos podem ser consideradas híbridas de tal modo que o enfoque recaia ora em 

revelar, ora em ocultar, ora no “eu”, ora no “outro”; quer uma história pública, quer uma 

história privada. 

O manuscrito de Anna Joaquina contém registros de fatos e acontecimentos que 

atravessam um período de aproximadamente 50 anos, cobrindo grande parte de sua vida e do 

cotidiano que a cercava. Ainda assim, não consideramos sua escrita uma escrita 

autobiográfica por não oferecer fins literários claramente definidos, isto é, permeados por 

forte apelo à narração em detrimento da descrição e erguido sob um ponto de vista mais 

pessoal e autorreferencial.394 Para tais casos, presume-se um texto de uma vida com um 

conjunto de acontecimentos que tratam de uma existência e que se baseiam, pelo menos em 

parte,  

 

                                                           
392 Como, por exemplo, o diário de Helena Morley (1998) e de Ina Von Binzer (1994), as memórias de Thomas 

Davatz (1951), de Josef Zipperer (1954), de Augusta Curado (2005) e Ofélia Monteiro (1974), os poemas 
sobre Goiás de Josefina Mendes (2002) e Cora Coralina (1985; 1987; 2002), entre outros. É importante 
ressaltar a ciência, na contraposição das obras, de não serem todas elas escritas no mesmo tempo social e 
cronológico de Anna Joaquina. No entanto, colaboram no sentido de elucidar mais tarde os diferentes gêneros 
narrativos analisados neste trabalho. 

393 Líliam de Lacerda diz que a escrita memorialística pode assumir várias denominações tais como diários, 
memórias e autobiografias. Entre outras, estão os romances, diários intimistas, crônicas memoriais e romances 
autobiográficos, embora todas elas sejam sobreposições da trilogia clássica ou mais conhecida: diário – 
memória – autobiografia. Segundo ela, “o que diferencia basicamente essas formas literárias de outras são as 
marcas da escritura do eu e os modos de inscrição de si mesmo, que resultam num pacto denominado por 
Philippe Lejeune de pacto autobiográfico”. Cf. LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, 
história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p. 38. Sobre este último aspecto, conferir: LEJEUNE, Philippe. 
O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 13-85.   

394 LACERDA, L., op. cit., p. 40-41. 
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na preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo 
tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância, 
estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final, entre 
os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento 
necessário.395   
 

Também não encontramos contribuições que aproximem o Memorial à categoria de 

diário íntimo, justamente pela carência destes aspectos de caráter intimista em seu texto. Num 

tom inclinadamente sensível às circunstâncias e ao vivido, o autor do diário íntimo apresenta-

se através de um ato profundo e introspectivo, revelando os segredos, por vezes, mais 

confidenciais. Manter um diário, de certa maneira, pressupõe que parte do autor possui uma 

vontade de exprimir-se de maneira íntima, uma necessidade de guardar como lembrança os 

prazeres da vida, como se quisesse reter para sempre seus detalhes ao fazer aquele momento 

parar no tempo e nunca mais se dispersar através de seu registro.396 Porém, neste tipo de 

registro o interesse está mais voltado ao relato das impressões e expressões do vivido no 

âmbito individual. Helena Morley, por exemplo, uma jovem inquieta por seus pensamentos e 

reflexões, passou, sob a orientação do pai, a registrar suas recordações das experiências 

vividas, retendo com detalhes os sentimentos resgatados no momento da escrita. Em seu 

diário – com registros de 1893 a 1895 – escreveu: 

 

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

 

 Percebemos neste trecho uma vontade de preservar suas sensações geradas pela ação 

de passar seu vestido de fustão branco. Seu diário é um “caderno amigo” e, beneficiado pela 

introspecção, está aberto para receber seus desabafos e incertezas. Assim sendo, recorre-se a 
                                                           
395 BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (Coords.). 

Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 1996. cap. 13, p. 184. 
396 RANUM, Orest. Os refúgios da intimidade. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). História da 

vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 213. 
397 MORLEY, Helena. Minha vida de menina. São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 274. 
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um detalhamento dos fatos e das experiências, pormenorizando a esfera privada. O diário 

íntimo é seguido, por vezes, de descontinuidades causadas por intervalos longos de tempo que 

não aqueles característicos da prática de escrita cotidiana, constante. Com menor pudor e 

reserva, são eles considerados mais pródigos em confidências sobre o foro privado, fazendo 

do sujeito que escreve o objeto de seus registros.398 

Quanto às memórias, estas não se diferem totalmente do escrito autobiográfico na 

medida em que, de modo semelhante, evidenciam o personagem ao invés das circunstâncias e 

dos fatos. Todavia, percebemos nelas um diferencial que é o caráter confessional. O texto que 

tem por objetivo ressaltar a memória se expressa em clima de confissão, contribuindo para a 

construção de uma narrativa testemunhal e documental, na qual a preocupação se dá com a 

verdade do narrado.399 Esta “verdade”, recapturada pela perspectiva do narrador no presente 

de sua ação, em geral, recolhe de tempos remotos os fragmentos significativos e os 

apresentam como um pretérito interpretado mediante a seleção das imagens do passado do 

que se julga importante do ponto de observação do presente, “para então entrelaçá-las 

tendenciosamente numa elaboração narrativa do processo de vida”.400 As memórias de 

Thomas Davatz e Josef Zipperer são expressivas nesse ponto, pois ambos narraram suas 

experiências em terras brasileiras a posteriori. O primeiro chegou ao Brasil na década de 1850 

para trabalhar na colônia de Ibicaba da Vergueiro e Cia, participando da insurreição que fez 

de tal colônia e do sistema de parceria marcos na história do café e da imigração brasileira. O 

segundo imigrou em 1873 para o Brasil em busca de melhores condições de vida, instalando-

se no que viria a constituir-se o município de São Bento, em Santa Catarina.401 Zipperer 

escreveu com o objetivo de arquivar suas memórias e, por conseguinte, sua participação na 

constituição do Município de São Bento, enquanto Davatz se interessou, num tom de 

denúncia, em deixar àqueles que desejavam imigrar ao Brasil confissões sobre a situação de 

trabalho que iriam encontrar nas colônias paulistas. Com um regime de escrita voltado ao 

autoesclarecimento e à autojustificação, é no momento do registro, durante a organização de 

tudo daquilo que foi filtrado pela memória, que os autores de memórias dão às suas 

                                                           
398 GOULEMOT, Jean-Marie. As práticas literárias ou a publicidade do privado. In: ARIÈS, Philippe; 

CHARTIER, Roger (Org.). História da vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das 
Letras, 1991, p. 392. 

399 LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p. 
42. 

400 MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 76. 
401 Cf. ZIPPERER Sen., Josef. São Bento no passado: reminiscências da época da fundação e povoação do 

município. Curitiba: Tipografia João Haut & Cia Ltda, 1954. 
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lembranças um caráter confessional402, mas também, documental. A passagem a seguir 

elucida esta percepção. 

 

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

 

Um quarto gênero da escrita que nos interessa mencionar são os livres de raison 

pertencentes ao final do século XVII e século XVIII francês. Trata-se de uma forma de 

registro específica que Madeleine Foisil define como sendo apontamentos do dia a dia, na 

imediata transcrição cotidiana, cujo esquema simples está relacionado à vida habitual em seu 

ritmo, seus mais prosaicos aspectos materiais, suas atividades mais comuns, dividindo o 

tempo e a ação numa sequência de instantes consecutivos, nos quais o dia que passou se 

constitui a unidade máxima. É uma forma de contar os acontecimentos que exclui a narração, 

a expressão sensível, a descrição, semelhante a uma crônica local com anotações de 

“batismos, casamentos, óbitos e pequenos fatos da vida da comunidade, mantendo em total 

segredo o âmbito privado”.404 Nele, continua ela, o íntimo constitutivo da vida privada, no 

sentido que hoje lhe damos, não constitui tema antes da segunda metade do Setecentos. Por 

assim ser, não seria esta forma de escrita, seca na estrutura e monótona no conteúdo, 

compatível à escrita presente no Memorial? É de refletir-se. Contudo, precisamos de cautela 

mediante a distância temporal entre o caso francês e o vilaboense. Preferimos tentar outro 

caminho que conduza a uma melhor compreensão da lógica que acompanha os escritos de 

Anna Joaquina. Uma forma mais particularizada, já que arriscaremos usufruir de sua própria 

perspectiva, por meio dos rastros que ela nos deixou.  

Frente às modalidades mais gerais a respeito das formas de inscrição do “eu”, bem 

como o tipo de registro da lembrança, consideremos os indícios ocasionalmente deixados pela 

memorialista e que acabam por autodenominar seu suposto projeto escritural: 

 

Anninha / Lembrança do corrente anno / Janeiro de 1881 (Sabbado.405 
[...] 
Diário de lembrança p.a assentar os acontecim.to do dia.406 

                                                           
402 MALUF, op. cit., p. 47-48. 
403 DAVATZ, Thomas. Memórias de um colono no Brasil (1850). São Paulo: Livraria Martins, 1951, p. 214. 
404 FOISIL, Madeleine. A escritura do foro privado. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). História 

da vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 335. 
405 MARQUES, 1881.01, termo de abertura. 



 

[...] 
Livro de lembrança
[...] 
Este memorial é par[a] escrever tudo que se passar na Capital.
[...] 
Memorial de lembr.
[...] 
Este livro é destinado p.

 

Embora Anna Joaquina tenha 

seu manuscrito um “Diário de Lembrança p.

página em branco – uma espécie de folha de 

imagem abaixo), a autora declarou ser o dito suporte um “Memorial de Lembrança de Anna 

Joaquina da S.a Marques”, termo que se repetiu em outros anos como nota de abertura, isto é, 

como um registro inaugural e inicial para o ano que começa ou mesmo, com menor 

incidência, para um novo mês que se inicia.

  

Imagem 25 – Folha de guarda do caderno pequeno III

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

                                                                                
406 MARQUES, 1898.01, termo de abertura.
407 MARQUES, 1900.06, folha de guarda.
408 MARQUES, 1908.01, folha de guarda.
409 MARQUES, 1916.01, termo de abertura.
410 MARQUES, 1922.01, termo de abertura.
411 Encontramos o termo “diário” nos registros da memorialista apenas 

encontrado em nota de abertura d
de agosto de 1912, mas também na capa do caderno pequeno II e do caderno escolar que possui o registro do 
início do ano de 1920, contido no suporte XII. O termo “Livro” Anna Joaquina usou em 1900, 1921, 1922, 
1923, 1924 e 1929, sendo que nos dois últimos casos a ocorrência se deu antes do início do mês de julho.

 
Livro de lembrança.407 

 
Este memorial é par[a] escrever tudo que se passar na Capital.

 
Memorial de lembr.a do anno de 1916.409 

 
Este livro é destinado p.a escrever couzas ocorrido de todos os dias.

Embora Anna Joaquina tenha assegurado, em registro inaugural do ano de 1898, ser 

seu manuscrito um “Diário de Lembrança p.a assentar os acontecim.to

uma espécie de folha de guarda – do mesmo caderno 

declarou ser o dito suporte um “Memorial de Lembrança de Anna 

Marques”, termo que se repetiu em outros anos como nota de abertura, isto é, 

como um registro inaugural e inicial para o ano que começa ou mesmo, com menor 

vo mês que se inicia.411 

Folha de guarda do caderno pequeno III. 

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

                                                                                                                        
termo de abertura. 

, folha de guarda. 
MARQUES, 1908.01, folha de guarda. 

, termo de abertura. 
MARQUES, 1922.01, termo de abertura. 
Encontramos o termo “diário” nos registros da memorialista apenas essa única vez, j

encontrado em nota de abertura dos anos de 1908, 1911,1914, 1916, 1917, 1926 e 1929, antes do início de mês 
de agosto de 1912, mas também na capa do caderno pequeno II e do caderno escolar que possui o registro do 

1920, contido no suporte XII. O termo “Livro” Anna Joaquina usou em 1900, 1921, 1922, 
1923, 1924 e 1929, sendo que nos dois últimos casos a ocorrência se deu antes do início do mês de julho.
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Este memorial é par[a] escrever tudo que se passar na Capital.408 

escrever couzas ocorrido de todos os dias.410 

assegurado, em registro inaugural do ano de 1898, ser 
to do dia”, na primeira 

do mesmo caderno (apresentada na 

declarou ser o dito suporte um “Memorial de Lembrança de Anna 

Marques”, termo que se repetiu em outros anos como nota de abertura, isto é, 

como um registro inaugural e inicial para o ano que começa ou mesmo, com menor 

 

                                                             

essa única vez, já o termo “Memorial” foi 
, 1926 e 1929, antes do início de mês 

de agosto de 1912, mas também na capa do caderno pequeno II e do caderno escolar que possui o registro do 
1920, contido no suporte XII. O termo “Livro” Anna Joaquina usou em 1900, 1921, 1922, 

1923, 1924 e 1929, sendo que nos dois últimos casos a ocorrência se deu antes do início do mês de julho. 
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Nós, pesquisadores, comumente somos empurrados por uma força de caracterização 

dos escritos do eu; no presente caso a própria autora denominou seus registros triplamente: 

diário, livro e memorial, abrindo, pois, três vias de análise, mas de destino único, seu 

Memorial. De acordo com o Diccionario da Língua Brasileira de Luiz Maria da Silva Pinto, 

natural da Província de Goiás, publicado em 1832, a palavra “diário” significa “hum Livro em 

que se apontão os negocios de cada dia”.412 O termo “Livro” é verbetado como “Volume de 

cadernos de papel impressos, ou manuscriptos”.413 Já “memorial”, nesse mesmo dicionário, é 

descrito como “Livro de apontamentos. Escrito para lembrar o que se pede. Que traz á 

memória. Memoravel”.414 Diante destas três definições, percebemos que o verbete em torno 

da palavra “livro” é o único que traz somente significações acerca da estrutura do suporte, ou 

seja, que diz respeito ao tipo de material que podia ser designado como um livro. Os dois 

outros termos são acompanhados pelo sentido, ou melhor, pela razão de existência da escrita 

que finalmente os justificava. Nestes dois casos, “diário” e “memorial”, a estrutura do suporte 

já aparece delimitada; é um livro, um manuscrito, seguido do uso que se deve dar a ele: 

apontar, ou melhor, anotar, no primeiro caso, os negócios de cada dia e, no segundo caso, 

registrar aquilo que se deseja lembrar no futuro. Sabemos que Anna Joaquina utilizou a 

palavra “diário” apenas uma única vez para distinguir seu manuscrito, embora o sentido 

aplicado por ela ou definido por Luis Maria estivesse alheio à noção de intimidade que hoje, 

indiretamente, empregamos ao termo, que sobrevém a ele como se estivesse implícito na 

escrita que o pratica. A chave da questão não nos parece estar nos termos “livro” e 

“memorial”, mormente utilizados pela autora; reside antes na palavra que os complementa, 

persistente em todas as oportunidades de construção nominal de seus escritos e que, por 

conseguinte, os qualifica e os singulariza: “lembrança”. 

A palavra “lembrança”, no dicionário de 1832, consta como um “Acto da memória”, 

um “apontamento para fazer lembrar”, uma “advertência”.415 A associação proposta por Anna 

Joaquina entre a nomeação primeira de seus suportes e a palavra “lembrança” mostra-nos 

simultaneamente dois dos aspectos trabalhados por este estudo em torno de seu manuscrito: 

                                                           
412 O dicionário utilizado neste trabalho e disponibilizado pela Brasiliana/USP não está paginado. Assim, 

utilizaremos como referência bibliográfica o número da página disposta na barra de ferramentas do documento 
baixado. Cf. PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Língua Brasileira por Luiz Maria da Silva Pinto, 
natural da Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832. Não paginado. [p. 371]. Disponível em: 
<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/02254100#page/1/mode/1up>. Acesso em: 01 ago. 2011.  

413 Ibid., p. 672. 
414 Ibid., p. 710. 
415 Ibid., p. 660. 
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um, relativo aos materiais de escrita e outro, num paralelismo semântico, sobre os 

fundamentos que provavelmente mobilizaram essa produção. Quando a memorialista nomeia 

o conjunto de suas notas como sendo um “livro de lembrança”, pensa-se, facilmente, que ela 

está a apresentar um manuscrito cujo conteúdo é acionado por uma ação da memória que 

materializa, por meio de sinais escritos (letras e números), a lembrança do que passou, aquilo 

que aconteceu assim como ela testemunhou. Ao resumir sua prática como um “Memorial de 

lembrança”, diz a mesma coisa, mas de uma maneira ainda mais imperativa, ou mesmo 

pleonástica, se considerarmos as duas significações em separado. De acordo com os verbetes 

de 1832, estamos falando de um livro onde se aponta aquilo de que se precise lembrar e que, 

tempos depois, seja resgatado pela memória através, talvez, de um segundo contato com o 

material escrito. São avisos sobre o que se desejou guardar para a recordação; apontamentos, 

portanto, memoráveis na perspectiva de quem os praticou, de quem os escreveu, de quem os 

arquivou através de um exercício escriturístico particular. Aqui encontramos uma dupla 

função da memória e ambas são acionadas pela escrita, em dois momentos distintos. A 

primeira, necessária na efetivação do registro que tem como objetivo eternizar no papel um 

evento ocorrido. A segunda, quando essa memória materializada pela tinta é resgatada, é 

rememorada pelo segundo contato com o apontamento, trazendo à tona novamente a 

lembrança. 

De estrutura textual, a princípio, aberta a algum leitor, o Memorial dispõe de alguns 

trechos que parecem representar esse momento, na medida em que fornecem as indicações de 

uma possível consulta posterior ou revisita ao manuscrito por parte da memorialista, o que 

não quer dizer que outro indivíduo não tivesse acesso ao seu arquivo pessoal. Com a 

finalidade, talvez, de saber dos ocorridos antes relatados, relembrá-los; quem sabe, inscrever 

uma lembrança adicional, ou ainda fazer uma correção espontânea ou diretiva, o que sabemos 

é que a autora fazia pequenas considerações em suas notas que indicam ter ela revisitado 

escritas já concretizadas. A imagem subsequente irá apresentar um destes instantes. Nela, 

Anna Joaquina fez questão de demarcar de qual padre estava falando em sua nota. A tinta de 

cor preta é precisa para esta percepção, pois ela só passou a ser utilizada para registros 

consecutivos no início de ano de 1883, ou seja, meses depois.  

 



 

Imagem 26 – Uma segunda visita ao registro do dia 23

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

Além desta correção, encontramos outros três trechos ao longo de 1882 com sinais 

semelhantes.416 A troca de tintas efetuada pela memorialista 

interpretação, pois permite imaginar o tempo de regressão ao registro e, sobretudo, a 

incidência concreta da revisita aos seus escritos. Nes

tinta preta, se passaram praticamente seis meses até que a autora relesse seus apontamentos e 

encontrasse, pois, a necessidade de corrigi

Na segunda página do caderno que dá início aos registros do ano de 1923, Anna 

Joaquina escreveu: “Este livro é p.

Lembrança ou Memorial”.

maneira mais objetiva a qualificação e

encontramos uma das raras ocasiões em que ela se contentou apenas com a palavra 

“memorial” para discriminar sua prática, talvez por entender que o termo 

                                                          
416 No dia 1º de setembro de 1882, Anna Joaquina efetuou uma correção em relação ao mês de registro. 

Acreditamos que abaixo da correção grosseira estava escrito “Agosto”, mês est
registrado e que, portanto, se duplicava em seu manuscrito, por isso o acerto. O sobrerregistro aconteceu com 
tinta de cor preta sobre as anotações efetuadas com tinta roxa azulada ou violeta. O dia 27 de setembro também 
conta com uma sobreinscrição na palavra “Anna”. Ainda em 1882, ano completamente registrado com tinta 
violeta, no espaço restante da página, após a nota do dia 31 de dezembro, a autora fez um registro em tinta 
preta a respeito do dia 07 de setembro de 1881. Esta pass
a imagem nº 28. 

417 MARQUES, 1923.01, termo de abertura.

Uma segunda visita ao registro do dia 23.

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

correção, encontramos outros três trechos ao longo de 1882 com sinais 

A troca de tintas efetuada pela memorialista contribui com nossa 

, pois permite imaginar o tempo de regressão ao registro e, sobretudo, a 

a revisita aos seus escritos. Nessa passagem, se nos basearmos 

, se passaram praticamente seis meses até que a autora relesse seus apontamentos e 

encontrasse, pois, a necessidade de corrigi-los. Um duplo retorno à memória e da lembranç

Na segunda página do caderno que dá início aos registros do ano de 1923, Anna 

“Este livro é p.a tomar nota do ocorrido do anno; p.

Lembrança ou Memorial”.417 Trata-se do único momento em que a autora justificou 

maneira mais objetiva a qualificação e a designação de seu conjunto de papéis.

uma das raras ocasiões em que ela se contentou apenas com a palavra 

“memorial” para discriminar sua prática, talvez por entender que o termo 

                   
No dia 1º de setembro de 1882, Anna Joaquina efetuou uma correção em relação ao mês de registro. 

Acreditamos que abaixo da correção grosseira estava escrito “Agosto”, mês est
registrado e que, portanto, se duplicava em seu manuscrito, por isso o acerto. O sobrerregistro aconteceu com 

sobre as anotações efetuadas com tinta roxa azulada ou violeta. O dia 27 de setembro também 
ma sobreinscrição na palavra “Anna”. Ainda em 1882, ano completamente registrado com tinta 

violeta, no espaço restante da página, após a nota do dia 31 de dezembro, a autora fez um registro em tinta 
a respeito do dia 07 de setembro de 1881. Esta passagem, especificamente, trabalharemos logo mais, com 

, termo de abertura. 
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No dia 1º de setembro de 1882, Anna Joaquina efetuou uma correção em relação ao mês de registro. 
Acreditamos que abaixo da correção grosseira estava escrito “Agosto”, mês este que a autora já havia 
registrado e que, portanto, se duplicava em seu manuscrito, por isso o acerto. O sobrerregistro aconteceu com 

sobre as anotações efetuadas com tinta roxa azulada ou violeta. O dia 27 de setembro também 
ma sobreinscrição na palavra “Anna”. Ainda em 1882, ano completamente registrado com tinta 

violeta, no espaço restante da página, após a nota do dia 31 de dezembro, a autora fez um registro em tinta 
agem, especificamente, trabalharemos logo mais, com 
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esclarecer o que era e a que vinha seu manuscrito. Apesar disso, com base na globalidade de 

sua lógica, consideraremos o termo “Memorial”, maiormente empregado por ela, seguido da 

palavra “lembrança” para pensar sua produção, por ser o modo pelo qual ela não só o 

qualificou, denominando o conjunto de seus registros, mas também o legitimou sem deixar, 

contudo, de tencionar o papel social que provavelmente desejava empreender: um instrumento 

manuscrito em benefício da memória – sua, dos outros e vilaboense. 

Sua escrita, portanto, é singular na medida em que é impelida pela necessidade de 

pontuar e guardar os acontecimentos passados, os eventos que todos podem ver e ler. 

Independente de quem se interessasse por elas, em suas páginas arquivou-se a história, mesmo 

que de modo parcial, pois Anna Joaquina, ora no papel de testemunha, ora no papel de 

correspondente de um suposto leitor, registrou, ou melhor, noticiou aquilo que considerava 

importante guardar do tempo. Mas para quem? (Sabemos que essa pergunta não cala). Talvez 

nos aproximemos de uma resposta até o final deste trabalho; por ora, basta deixar claro essa 

primordialidade, inseparável da materialidade de seus suportes tanto quanto da materialidade 

de sua escrita.  

Parte de nossa interpretação baseia-se na decomposição e análise do conjunto de 

registros deixados pela escrevente aos quais, a partir da prática escritural cotidiana, ela 

ofereceu lugar privilegiado ao selecioná-los como conteúdo, mesmo aqueles não vivenciados 

ativamente como, por exemplo, alguns dos fatos históricos comuns a esse período. 

 

[Dia] 3 Chegou o decrecto da libertação do Brazil [sic] os últimos escravos q’ havia. 
A noite hove [sic] Serenata.418  
[Dia] 28 Chegou o Correio trazendo a noticia q’ o imperador partiu p.a Europa p.la 
clamação [sic] da República na corte, o qual elle recebeu Cinco mil contos em troca 
do trono (5.000.000.000).419  
[Dia] 16 [...] nesse mesmo dia chegou noticia do falecim.to da Imperatriz D. 
Thereza.420  
Dia 1º de Maio 1909 Sabado Teve Mez de Maria Nhola e Maria só forão. As 2 horas 
da tarde o C.ol Eugenio Jardim, acompanhado dos jagunsos [sic]  percorreram as 
ruas da Cidade, em numero de quazi [sic] a 700 homens de espingardas em punhos 
p.a mostrar que estava com a guerra pronta p.a no cazo [sic] q.’ não quizessem 
entregar o Governo.421 

                                                           
418 MARQUES, 1888.06.03. 
419 MARQUES, 1889.11.28. 
420 MARQUES, 1890.01.16. Filha de Maria Isabel de Bourbon e Francisco I, D. Teresa Cristina de Bourbon das 

Duas Sicílias foi esposa de D. Pedro II e mãe das princesas Leopoldina e Isabel. Faleceu na cidade do Porto, 
Portugal, no dia 28 de dezembro de 1889. Cf. AVELLA, Anielo Angelo Teresa Cristina Maria de Bourbon, 
uma imperatriz silenciada. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA: HISTÓRIA E LIBERDADE – 
ANPUH/SP, 20., 2010, UNESP-Franca. Anais... Franca: ANPUH/SP – UNESP-Franca, 2010. Não paginado. 
Disponível em: 
<http://www.anpuhsp.org.br/sp/downloads/CD%20XX%20Encontro/PDF/Autores%20e%20Artigos/Aniello%
20Angelo%20Avella.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2013. 

421 MARQUES, 1909.05.01. 
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Dia 27 [...] Denoite nós fomos no tridu de S. Sebastião q.’ pedirão os Frades p.a 
fazer preces p.r q.’ a Revolução estava m.to forte lá em S. Paulo.422 
Dia 10 A revolução estava já em movimento já chegava alg.mas pessôas de fora, e os 
m.s a espera dos Camiza [sic] Vermelhas.423  

 

Dessa maneira, sob a força de sua pena e um conjunto de suportes reaproveitados, suas 

notas vão justificando-se e tecendo uma história que é a sua, mas também a da Cidade de 

Goiás. Afinal, é no âmbito dos eventos que seu interesse se aloja, de onde retira e guarda as 

lembranças significativas ao arquivá-las através da linguagem escrita. Em outras palavras, 

diante dos papéis seu olhar parece menos voltado para a vivência interior, para aquilo que lhe 

é íntimo e privado do que para a exterioridade dos fatos e dos acontecimentos que tocam sua 

existência.424 Assim, o Memorial é um suporte da lembrança do tempo, cujos registros são 

lembretes necessários à rememoração, à recordação frente ao tempo que se esvai. Nele 

arquivam-se os acontecimentos dignos de nota, reconstitui-se um modo de vida e de 

sociabilidade mesmo que de forma fragmentária. Tal prática, como escreve Michelle Perrot, 

implica a ideia de uma “capitalização do tempo, cujos instantes privilegiados podem ser 

revividos pela rememoração, reinterpretados”.425 Mas não é tudo. A prática escritural contida 

no manuscrito de Anna Joaquina não é só contínua e fragmentada; é uma prática de 

arquivamento, porque, de um lado, como já dissemos, aspira à retenção do tempo, 

acondiciona a história tal como é vista, e nela adentra; de outro, é familiar, nega-lhe o 

discurso afetivo, efusivo, que se movimentaria rumo ao que se oculta à vista. Nesse sentido, 

sem adentrar no campo notadamente literário, o conjunto de apontamentos contido no 

Memorial de Lembrança pode ser amplamente caracterizado como um texto memorialístico 

na medida em que usa como conteúdo o acontecimento dizível a ser lembrado, mediante uma 

experiência subjetiva e prática – mediação entre a experiência concreta e o contar sobre ela – 

que tem por finalidade buscar e trazer à memória a lembrança, transformando-a em algo 

concreto, em palavras escritas, em arquivo pessoal. No texto memorialístico,  

 

                                                           
422 MARQUES, 1924.07.27. Anna Joaquina referiu-se à Revolução Paulista de 1924. Iniciada em 05 de julho 

desse ano, durante o Governo de Arthur Bernardes (1922-1926), trata-se de um conflito bélico que começou na 
cidade de São Paulo e levou o país ao estado de sítio decretado nesse mesmo mês. Foi protagonizada por 
soldados revolucionários contra o poder político local de Carlos de Campos e do Governo Federal. Sobre o 
tema, cf. ROMANI, Carlo. Antecipando a era Vargas: a Revolução Paulista de 1924 e a efetivação das práticas 
de controle político e social. Topoi, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 161-178, jul./dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/topoi23/topoi23_a09_antecipando_a_era_vargas.pdf>. 
Acesso em: 13 mar. 2013. 

423 MARQUES, 1930.10.10. 
424 MALUF, Marina. Ruídos de memória. São Paulo: Siciliano, 1995, p. 47. 
425 PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru/SP: EDUSC, 2005, p. 38.  
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o olhar do narrador está menos voltado para a vivência interior do que para a 
exterioridade dos fatos e dos acontecimentos. Seu interesse se aloja no âmbito dos 
eventos e é daí que retira e guarda lembranças significativas. No limite, “ele aspira 
ao olhar de Deus que tudo contempla”.426  

 

De modo estrito, enquanto memória histórica, ou seja, que intenta representar a 

história de alguma posição, o memorialista escreve como observador ou espectador da própria 

vida ou da vida de alguém; ele não escreve como confidente ou confessor, como analista de si 

mesmo, mas relata o que todos podem ver, manifestando o eu atuante, “o eu que não dispõe 

de tempo para refletir”.427 

 

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

2.2.1 À procura da intimidade nos escritos de Anna Joaquina 
 

Com efeito, para Anna Joaquina, se a intimidade não se apresenta como algo dizível, 

encontramos, todavia, intervalos em seus registros que nos autorizam indicar os poucos 

momentos em que sua escrita toca, ainda que por um curto espaço de tempo, a escrita privada 

e íntima. A autora não a desenvolve, a ela não se entrega, mas seguramente a presentifica, 

mesmo que indiretamente, quase que instintivamente. Vejamos alguns destes momentos com 

as imagens a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
426 MALUF, op. cit., p. 47, grifos do autor. A citação entre aspas utilizada por Marina Maluf foi retirada de 

WEINTRAUB, Karl J. Autobiography and historical consciousness. In: Critical Inquiry, jun. 1975, p. 823. 
427 FOISIL, Madeleine. A escritura do foro privado. In: ARIÈS, Philippe; CHARTIER, Roger (Org.). História 

da vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 332. 
428 GOULEMOT, Jean-Marie. As práticas literárias ou a publicidade do privado. In: ARIÈS, Philippe; 

CHARTIER, Roger (Org.). História da vida privada: da Renascença ao século das luzes. São Paulo: Cia das 
Letras, 1991, p. 390-391. 



 

Imagem 27 – “Artnic” (Anagrama de Cintra)

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

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

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

“Artnic” (Anagrama de Cintra). 

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

“Ezoj Miuqaoj Artinic” (Anagrama de Joze Joaquim Cintra)

, parte inferior da página de 27 a 31.12.1882. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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Nas duas imagens, os espaços deixados em branco inicialmente, por conta do final de 

um ano de registro, foram revisitados e preenchidos com uma linguagem cifrada, a qual, ainda 

que explícita, deseja assegurar um segredo, escondê-lo. Nelas, também testemunhamos uma 

escrita aparentemente efetuada em momento distinto ao dos registros da página em que se 

encontra. Como já dissemos, posicionamo-nos assim por verificarmos que nas duas passagens 

os escritos foram acrescidos à página com uma cor de tinta diferente daquela com que Anna 

Joaquina vinha escrevendo, a violeta. A imagem de nº 27, especificamente, mostra-nos bem 

esta ideia, dado que “Artinic” foi escrito em tinta considerada preta em um momento que a 

autora fazia uso sequencial da tinta violeta429 (entre 06 de abril de 1881 a 31 de dezembro de 

1882), o que pode indicar que estamos há pelo menos um ano de distância entre as anotações 

da folha e o acréscimo proporcionado pela pena com a tinta preta. Na imagem de nº 28, 

escreveu ela: “Anna Joaq.a Silva Marq.s/ Dia 7 de Setembro de 1881/ dia de Saudoza 

recordacão!.. [sic]”. Na terceira linha abaixo deste, colocou “Ezoj Miuqdoj Artnic”. Uma 

linguagem cifrada que, ainda assim, a memorialista tentou descaracterizar com traços na cor 

violeta, como o fez com o nome de Irmã Marta na capa do caderno escolar. Seria, então, uma 

terceira visita à página? Embora possamos manter a hipótese de um acréscimo efetuado num 

tempo que não coincide com o tempo do registro do dia 31 de dezembro de 1882, nela tal 

distância temporal não foi tão acentuada quanto, pois logo no primeiro dia de janeiro de 1883 

a autora fez em torno de dois apontamentos com esta mesma cor, alternando ao longo do 

suporte que contém as anotações desse ano as duas cores (violeta e preta).430 No que tange à 

data de 07 de setembro de 1881 – “dia da Saudoza recordacão” – o que consta nos papéis da 

memorialista para esse dia é:  

 

Dia 7 P.e Pio e D.r Azeredo estiverão [sic] aqui; denoite hove [sic] Theatro [por] 
benefício de S.ta Barbara. esteve bom, (o titulo e o cazam.to singular, e a Criada 
imapagavel e os dois Surdos) nessa noite depois do Theatro hove baile em caza [sic] 
de D.r Azeredo.431   

 

                                                           
429 Através da análise de anúncios de jornais e de inventários post-mortem, Gislaine Callefi oferece interessantes 

dados sobre os recursos materiais do Goiás de então, seus consumos e possibilidades de consumo ofertadas na 
região. Entre as mercadorias disponíveis nos estabelecimentos comerciais em Goiás no período entre 1880 e 
1889, conferimos como objetos de uso pessoal as “bollas de tinta preta e violeta”. Cf. CALLEFI, Gislaine 
Valério de Lima. Preferências e possibilidades de consumo em Goiás no século XVIII e XIX. Goiânia: 
UFG, 2000. 143 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Mestrado em História das Sociedades 
Agrárias da universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2000, p. 81. Disponível em: 
<http://www.ufg.br/this2/uploads/files/112/CALLEFI__Gislaine_Val_rio_de_Lima._2000.pdf>. Acesso em: 
03 jan. 2012.    

430 A imagem de nº 46 apresenta exatamente os primeiros registros do mês de janeiro de 1883. 
431 MARQUES, 1881.09.07. 
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Portanto, a lembrança que consigo traz a saudade pode ter seu ponto de origem ou na 

peça de teatro ou no baile que ocorreu na cidade nessa data. Mas quem foi José Joaquim 

Cintra? Segundo Maria Augusta Rodrigues, José Joaquim Cintra ou Juca Cintra nasceu em 

1863 e foi cantor de serenatas.432 Encontramos algumas notas de jornais que o conectam a 

atividades vinculadas ao teatro, atuando em várias oportunidades como ator e que, segundo a 

crítica da época, sabia distinguir-se e “tem geito [sic] para o Theatro”;433 mas também como 

membro do Recreio Artístico, sociedade dramática criada em 08 de setembro de 1886 em 

benefício do teatro e de sua promoção na cidade. Algumas das peças mencionadas e elogiadas 

pelo periódico constam, inclusive, como nota nas páginas do Memorial, mesmo aquelas às 

quais a autora afirmou não ter ido.434 Sabe-se também através dos tabloides sobre a 

proximidade de Juca Cintra com o periódico Phenix e com alguns movimentos 

abolicionistas,435 dos quais desconfiamos ser Anna Joaquina igualmente simpatizante. No 

                                                           
432 RODRIGUES, Maria Augusta Calado de Saloma. A modinha em Vila Boa de Goiás. Goiânia: UFG, 1982, 

p. 99. 
433 TEATRO. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, n. 50, 07 fev. 1886. Secção livre, p. 04. Hemeroteca 

Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.  Conferir também: PUBLICADOR GOYANO, O. Orgão dos interesses do povo. Cidade de Goiás, n. 38, 
14 nov. 1885. Secção noticiosa, Theatro, p. 03. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. 
Acesso em: 15 fev. 2013; PUBLICADOR GOYANO, O. Orgão dos interesses do povo. Cidade de Goiás, n. 
81, 11 set. 1886. Secção noticiosa, Theatro, p. 03. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. 
Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. 
Acesso em: 15 fev. 2013; RECREIO artístico. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, n. 91, 20 nov. 1886. 
Secção noticiosa, p. 02. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; CORREIO OFFICIAL. Cidade de Goiás, n. 04, 14 jan. 1880. Noticiario, Sociedade Dramatica, p. 04. 
Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167487&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; CORREIO OFFICIAL. Cidade de Goiás, n. 04, 22 mar. 1884. Noticiario, Sociedade Dramatica, p. 04. 
Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167487&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013. 

434 MARQUES, 1886.02.01; MARQUES, 1884.03. 08 e 14. 
435 PREPATORIANA abolicionista. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, n. 136, 04 out. 1887. Secção 

noticiosa, p. 02. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; SESSÃO magna da sociedade abolicionista Preparatoriana. Goyaz, Cidade de Goiás, n. 108, 14 out. 
1887. Comunicado, p. 03. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013; ABOLICIONISMO. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, n. 107, 12 mar. 1887. Secção editorial, p. 
01. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013 e SOCIEDADE dos escravos. Goyaz, Cidade de Goiás, n. 65, 17 dez. 1886. Noticias, p. 02. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013. 
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entanto, no tocante à profissão, o que se configura é ser o Alferes Joaquim Cintra membro da 

Guarda Nacional,436 bem como do 20º Batalhão e colaborador da Secretaria da Presidência.437  

Sua presença é assinalada no manuscrito mais por indicações indiretas e cifradas do 

que pelo conteúdo provindo dos registros concretos. Vejamos alguns deles. 

 

Dia 25 á noite fomos no baile de Luiz do Cam.o esteve Optimo dancei [sic] m.to 

dansei [sic] m.to! até valsa e polks, a 1ª com João Correia a 2ª com Cintra.438 
Dia 29 Titia e D.r Paês Lemes veio aqui dispidir [sic] de nós p.a ir a Leopoldina com 
o Prizidente [sic] D.r Accioli de Britto439 e o Cintra; e Cap.m Braz.440  
Dia 28 Falecerão D. Xiq.a m.er do Cap.m João Fleury Alves, de parto as 7 oras [sic] 
da manhã; e Honório de Bastos de tiro disparado. denoite o Tenente Cavalcante 

                                                           
436 TRIBUNA LIVRE, A. Orgão do Club Liberal de Goyaz. Cidade de Goiás, n. 42, 16 out. 1880. Secção de 

noticias, p. 04. 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; ROMEIRO, Um. Correspondencia ao Publicador Goyano. Publicador Goyano, Cidade de Goiás, n. 82, 
18 set. 1886. Collaboração, p. 01. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
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esteve aqui. nessa noite Chegou da Leopoldina os D.rs José Accioli Paes Leme Cap.m 
Braz e Cintra.441 

 

Sobre estes dois últimos apontamentos, o periódico O Publicador Goyano assim 

informou:  

 

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

 

Não temos como determinar a proximidade de Joaquim Cintra com a família de Anna 

Joaquina, pois, como mencionamos, sua presença no Memorial é muito mais subjetiva do que 

a coerência que conduz os registros dos eventos por parte da escrevente, bem mais 

informativos e palpáveis. Segundo a memorialista, ele morreu jovem e, de acordo com a 

homenagem póstuma publicada no jornal Goyaz por um amigo não identificado por esta 

pesquisa, foi o “sustentáculo de sua família”.444 Os últimos apontamentos que trazem seu 

nome referem-se a um ataque que teve e, logo depois, ao seu falecimento. 

 

[Dia] 7 de Setembro Toto e Lili forão p.a o S.to Izidro, as 7 horas da manhã. nesse dia 
o Juca Cintra teve um ataque que ficou mal. 
[Dia] 9 Ritta e Nhanhan e M.el X.er vierão aqui denoite faleceu o Juc[a Cintra]  ainda 
jovem.445 

  

Juca Cintra teve um ataque que o deixou mal. Anna Joaquina, como se pode observar, 

não esclareceu o tipo de ataque, mas dois dias depois verificamos que, provavelmente, foi este 

acometimento que lhe causou a morte. A autora não fez em seus escritos referências à saúde 

de Joaquim Cintra em momentos anteriores a estes, o que dificulta descobrirmos do que 
                                                           
441 MARQUES, 1885.09.28. 
442 PUBLICADOR GOYANO, O. Orgão dos interesses do povo. Cidade de Goiás, n. 23, 02 ago. 1885. Secção 

noticiosa, p. 03, grifo do autor. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.   

443 PUBLICADOR GOYANO, O. Orgão dos interesses do povo. Cidade de Goiás, n. 32, 05 out. 1885. Secção 
noticiosa, p. 04, grifo do autor. Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=716774&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.  

444 G. M. Ao meu amigo Josè Joaquim Cintra. Goyaz, Cidade de Goiás, n. 212, 11 out. 1889. A pedido, p. 04. 
Hemeroteca Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.   
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faleceu o alferes e qual a relação que ela mantinha com 

registros (dias sete e nove) 

colunas para melhor assentar suas notas.  No espaço que antecede 

dia do mês, especificamente, ao dia 07 de setembro

diferenciando, de alguma maneira, o registro d

 

Imagem 29 – As duas últimas notas a respeito de Juca Cintra

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

Pressupomos que essa marcação tenha como função ligar o acontecimento a algo não 

expresso francamente no manuscrito, senão pelo

da data rasurada não segue uma lógica precisa

ocorrência, mas, mesmo que de forma diminuta, cremos que o uso deste sinal está de certa 

maneira ligado à pessoa de Joaquim Cintra e, portanto, à sua nota no manuscrito,

conjuntamente a todas as possibilidades vagas e variáveis, congruentes a algum valor 

sentimental que essa informação poderia embutir ao ato de inscrição da memorialista. Assim 

como o uso do anagrama tentou cifrar a mensagem, acreditamos que o “x” também 

colocado como forma de lembrete ou realce de algo cujo interesse e conhecimento diz

respeito apenas à escrevente 

também os contornos daquilo que tentou esconder. No texto memorial

o que ele diz sem revelar, ouvir o que sua “voz” silencia através do que conta, “atentando para 

os possíveis tropeços e rachaduras na significação que o discurso não consegue dissimular”.

A presença subjetiva dessa

Memorial e, ao mesmo tempo, como o manuscrito de Anna Joaquina não é espaço para 

                                                          
446 VIANA, 1993, p. 52 apud LACERDA, Lilian de. 

São Paulo: UNESP, 2003, p. 51.

o alferes e qual a relação que ela mantinha com ele. A página que contém os dois 

(dias sete e nove) é uma daquelas em que a memorialista traçou a lápis algumas 

colunas para melhor assentar suas notas.  No espaço que antecede a coluna

especificamente, ao dia 07 de setembro, vemos o sinal de um “x”, demarcando e 

de alguma maneira, o registro do todo que é o Memorial. 

s duas últimas notas a respeito de Juca Cintra.

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

Pressupomos que essa marcação tenha como função ligar o acontecimento a algo não 

no manuscrito, senão pelo próprio “x”. O “x” deixado ao lado esquerdo 

rasurada não segue uma lógica precisa, não nos permite pensar clar

mesmo que de forma diminuta, cremos que o uso deste sinal está de certa 

maneira ligado à pessoa de Joaquim Cintra e, portanto, à sua nota no manuscrito,

conjuntamente a todas as possibilidades vagas e variáveis, congruentes a algum valor 

sentimental que essa informação poderia embutir ao ato de inscrição da memorialista. Assim 

como o uso do anagrama tentou cifrar a mensagem, acreditamos que o “x” também 

colocado como forma de lembrete ou realce de algo cujo interesse e conhecimento diz

respeito apenas à escrevente a qual, desse modo, tentou encobrir; e, porque encobriu, revelou 

também os contornos daquilo que tentou esconder. No texto memorialístico, o que se busca é 

o que ele diz sem revelar, ouvir o que sua “voz” silencia através do que conta, “atentando para 

os possíveis tropeços e rachaduras na significação que o discurso não consegue dissimular”.

essa marcação mostra-nos o modo como a intimidade aparece no 

e, ao mesmo tempo, como o manuscrito de Anna Joaquina não é espaço para 

                   
LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, história de leitoras.

, p. 51. 
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. A página que contém os dois 

é uma daquelas em que a memorialista traçou a lápis algumas 

coluna correspondente ao 

um “x”, demarcando e 

.  

 

Pressupomos que essa marcação tenha como função ligar o acontecimento a algo não 

“x” deixado ao lado esquerdo 

claramente sobre a sua 

mesmo que de forma diminuta, cremos que o uso deste sinal está de certa 

maneira ligado à pessoa de Joaquim Cintra e, portanto, à sua nota no manuscrito, 

conjuntamente a todas as possibilidades vagas e variáveis, congruentes a algum valor 

sentimental que essa informação poderia embutir ao ato de inscrição da memorialista. Assim 

como o uso do anagrama tentou cifrar a mensagem, acreditamos que o “x” também tenha sido 

colocado como forma de lembrete ou realce de algo cujo interesse e conhecimento diziam 

, desse modo, tentou encobrir; e, porque encobriu, revelou 

ístico, o que se busca é 

o que ele diz sem revelar, ouvir o que sua “voz” silencia através do que conta, “atentando para 

os possíveis tropeços e rachaduras na significação que o discurso não consegue dissimular”.446 

o modo como a intimidade aparece no 

e, ao mesmo tempo, como o manuscrito de Anna Joaquina não é espaço para se 

: memórias de vida, história de leitoras. 



 

falar intimamente, para se 

teatrais, Juca Cintra, no dia 07 de setembro

ido, junto aos demais convidados, ao baile ocorrido na casa de Dr. Azeredo. Ou 

feito isso nem aquilo. A questão é que de alguma maneira o alferes participava d

inquietudes de Anna Joaquina, 

única vez que a autora introduziu em seus apontamentos este símbolo

sua lógica organizacional, neste ponto ele é incomparável, exclusivo, pois não se explica de 

maneira fundada e producente como em outras situações. À frente explicaremos melhor essa 

questão acerca da ligação entre o “x” e as notas que o acompanham no 

No periódico Goyaz

 

– Por um outro de igual 
o lugar do 2º o
Joaquim Cintra, que o exercia.

 

Seu nome não mais apareceu no manus

registros em torno dele os sinais de uma provável afetividade ligada ao assunto a registrar ou 

ao momento da escrita que Anna Joaquina

encontramos desenhos possivelmente efetuados pela memorialista junto aos registro

incidência não é corriqueira. Em linhas gerais, sua colocação nos papéis não indica 

declaradamente a origem, ou melhor, seu ponto de conexão com o relato que lhe é próximo. O 

que queremos dizer é que não 

realizados como expressões da intimidade da autora ou como simples ornatos na página. Se 

aleatórios ou não, de qualquer maneira, manifestam certo sentido.

 

Imagem 30 – O desenho da flor ao final do registro do dia 14

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

                                                          
447 ACTOS do Governo. Goyaz

Brasileira – 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&
2013.   

se expor abertamente. Como participante e divulgador das peças 

teatrais, Juca Cintra, no dia 07 de setembro de 1881, poderia estar tanto no teatro, como ter 

ido, junto aos demais convidados, ao baile ocorrido na casa de Dr. Azeredo. Ou 

. A questão é que de alguma maneira o alferes participava d

de Anna Joaquina, de um modo que lhe foi necessário tentar ocultar. Não foi a 

única vez que a autora introduziu em seus apontamentos este símbolo;

sua lógica organizacional, neste ponto ele é incomparável, exclusivo, pois não se explica de 

ada e producente como em outras situações. À frente explicaremos melhor essa 

questão acerca da ligação entre o “x” e as notas que o acompanham no Memorial

Goyaz, desse modo soubemos do falecimento de Joaquim Cintra: 

Por um outro de igual data, foi nomeado Luiz Olyntho de Amorim Godinho, para 
o lugar do 2º official da secretaria da presidencia, vago pelo fallecimento de José 
Joaquim Cintra, que o exercia.447  

Seu nome não mais apareceu no manuscrito após sua morte e não provê

gistros em torno dele os sinais de uma provável afetividade ligada ao assunto a registrar ou 

to da escrita que Anna Joaquina deixou. Em algumas passagens no 

encontramos desenhos possivelmente efetuados pela memorialista junto aos registro

incidência não é corriqueira. Em linhas gerais, sua colocação nos papéis não indica 

declaradamente a origem, ou melhor, seu ponto de conexão com o relato que lhe é próximo. O 

que queremos dizer é que não se sabe ao certo se estes acréscimos simbólic

realizados como expressões da intimidade da autora ou como simples ornatos na página. Se 

aleatórios ou não, de qualquer maneira, manifestam certo sentido. 

O desenho da flor ao final do registro do dia 14. 

, página de 12 a 30.09.1881. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

                   
Goyaz, Cidade de Goiás, n. 209, 20 set. 1889. Noticias, p. 04. Hemeroteca Digital 

Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=246590&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
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abertamente. Como participante e divulgador das peças 

de 1881, poderia estar tanto no teatro, como ter 

ido, junto aos demais convidados, ao baile ocorrido na casa de Dr. Azeredo. Ou ainda não ter 

. A questão é que de alguma maneira o alferes participava das 

de um modo que lhe foi necessário tentar ocultar. Não foi a 

; porém, no interior de 

sua lógica organizacional, neste ponto ele é incomparável, exclusivo, pois não se explica de 

ada e producente como em outras situações. À frente explicaremos melhor essa 

Memorial. 

desse modo soubemos do falecimento de Joaquim Cintra:  

data, foi nomeado Luiz Olyntho de Amorim Godinho, para 
ncia, vago pelo fallecimento de José 

crito após sua morte e não provêm somente dos 

gistros em torno dele os sinais de uma provável afetividade ligada ao assunto a registrar ou 

deixou. Em algumas passagens no Memorial, 

encontramos desenhos possivelmente efetuados pela memorialista junto aos registros. Sua 

incidência não é corriqueira. Em linhas gerais, sua colocação nos papéis não indica 

declaradamente a origem, ou melhor, seu ponto de conexão com o relato que lhe é próximo. O 

sabe ao certo se estes acréscimos simbólicos foram 

realizados como expressões da intimidade da autora ou como simples ornatos na página. Se 

 

, Cidade de Goiás, n. 209, 20 set. 1889. Noticias, p. 04. Hemeroteca Digital 
Biblioteca Nacional. Disponível em: 

pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
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Nesta imagem, percebemos uma pequena e delicada flor desenhada ao final do registro 

do dia 14 de setembro de 1881, o qual diz: “eu Nhola e Lili fomos na caza de Ritta”. A 

relação entre o desenho e o registro não está definida, mas acreditamos que Ritta tivera algum 

grau de parentesco com Anna Joaquina. Talvez possa até ter sido sua prima, uma vez que o 

Cônego Pio, pai da memorialista e também de Lili, teve quatro irmãos de acordo com o 

testamento deixado pelo clérigo Emydio Joaquim Marques, avô da autora e reconhecidamente 

pai de padre Pio, de Sá Mônica, de Sá Marcelina, de Anna, casada com Joaquim Francisco 

Povoa, e de Salvador.448 Entre os irmãos do Cônego Pio, as tias eram as mais próximas de 

Anna Joaquina. E sobre a tia Anna, particularmente, cremos tratar-se de Anna Joaquina 

Povoa, que parece ser a mãe de Ritta e Nhola Povoa. É uma suspeita contestável, claro, já 

que, nesse caso, estamos escoltados apenas pelo conteúdo do Memorial e pelo fato de 

sabermos que Anna Joaquina tivera uma tia com igual nome e cujo sobrenome devia incluir o 

sobrenome do marido.  

A presença de Ritta no manuscrito é constante e, curiosamente, coincide com situações 

ligadas à pessoa do padre Pio Joaquim Marques, mas também à de Anna Joaquina Povoa. 

Descartamos a ideia de que Ritta possa ser outra irmã de Anna Joaquina (por parte do pai), 

pois das três partes que tiveram direito à herança com a venda da casa na Cambaúba, 

propriedade passada de padre Emydio para padre Pio e, posteriormente, para pelo menos duas 

de suas filhas naturais, Ritta não constou entre elas, somente Anna Joaquina, Lili e Sinhana.449 

A família da autora despendia atenção com D. Anna Povoa, mas a convivência dava-se 

especialmente da parte de Lili e de Anna Joaquina, principalmente com suas prováveis filhas, 

Ritta e Nhola. Os supostos elos que uniam estes personagens, todos eles, vão sendo 

demonstrados conforme se acompanha as idas e vindas de uma casa a outra durante a leitura 

do Memorial. Em 1882, a autora conta que sua “maÿ e Lili forão em caza de Ritta vizitar 

Anna Joaq.a q.’ estava com Rheomatismo”,450 um sinal do envolvimento de D. Luiza com a 

Sra. Povoa. Quase um ano depois, registrou que “Anna Joaq.a Povôa veio pedir m.a maÿ p.a eu 

                                                           
448 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. 121-122. 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.  

449 Na segunda versão do relato que trata sobre o valor recebido de João da Maia pela venda da casa da 
Cambaúba, couberam a Lili, Sinhana e Anna Joaquina repartir os 4:00$000 recebidos,  ficando 1/3 do valor 
para cada uma delas. Cf. MARQUES, 1911.05.30.  

450 MARQUES, 1882.08.23. 
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ir com ella no Bacálhauzinho”.451 As visitas que davam e recebiam refletem essa convivência 

e, por conseguinte, a proximidade. Em 1884, a escrevente anotou a visita em sua casa de 

“Anna Joaq.a Povôa e Chico”,452 possivelmente seu marido; e, em outra ocasião, na 

companhia das filhas.453 O contato mais frequente acontecia com as supostas filhas do casal e, 

mesmo após a morte de Cônego Pio, a relação manteve-se e o possível grau de parentesco 

cada vez mais foi sendo revelado.  

Em 1888, Anna Joaquina registrou ter ido com Lili “em caza de Ritta vizitar Nhola”, 

pois esta última já não devia estar passando muito bem, vindo a falecer de “molestia de 

garganta”, passados alguns dias.454 Como era habitual, dois dias depois estavam Nhola e 

Mariquinha, irmãs da autora, saindo para “dar pezames a Anna Joaq.a Povôa”.455 Mas como 

os bons costumes não se encerravam aí, no mês seguinte, “Anna Joaq.a e Ritta”, relata a 

memorialista, “vierão aqui agradecer os pezames”.456 São poucos os momentos que Anna 

Joaquina trouxe com o nome de Nhola, irmã de Ritta, seu sobrenome (Povoa), mas foi o 

suficiente para identificarmos tratar-se de Nhola Povoa a irmã que por diversas vezes 

acompanhava Ritta até a casa de Anna Joaquina e vice versa.457 Com isso, a conexão proposta 

entre D. Anna, Ritta e sua irmã Nhola agora parece mais clara, bem mais próxima de nossa 

suposição inicial. Mas e quanto a D. Anna Joaquina Povoa ser ou não irmã de padre Pio, e, 

portanto, tia de Anna Joaquina? 

Apesar de o nome e o sobrenome que carregava do marido serem indícios bastante 

convincentes para esse entendimento, sabemos que a provável irmã de Cônego Pio tinha um 

filho homem com igual nome do avô da memorialista, pois em 1890, a mesma relatou que 

chegara a notícia “da morte do Sarg.o Emygdio f.o de D. Anna Joaq.a Povôa”458 e que, no dia 

seguinte, estivera com sua irmã, mestra Nhola, “em caza de Ritta” para “dar pezames”, em 

razão da morte do irmão (ou seu parente de alguma maneira).459 O marido de Anna Joaquina 

Povoa morreu quatro anos depois e, segundo Anna Joaquina, soube-se com a chegada do 

“Telegrama dando noticia da morte de Chico Povôa em Paraná”.460 Logo, “[todos] fomos em 

                                                           
451 MARQUES, 1883.08.26. 
452 MARQUES, 1884.02.19. 
453 MARQUES, 1886.09.09. 
454 MARQUES, 1888.08.10 e 24. 
455 MARQUES, 1888.08.26. 
456 MARQUES, 1888.09.15. 
457 Em 14 de fevereiro de 1886 a autora informou que estiveram em sua casa “Nhola Povôa e S.ra Monica”, 

provavelmente sua tia. Em 16 de maio de 1887, ela registrou a visita à tarde de “Ritta e Nhola Povôa”. Cf. 
MARQUES, 1886.02.14; MARQUES, 1887.05.16. 

458 MARQUES, 1890.01.16. 
459 MARQUES, 1890.01.17. 
460 MARQUES, 1894.06.16. 
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caza de D. Anna Joaq.a Povôa”, diz ela.461 Não foi preciso escrever, mas, seguindo a lógica do 

Memorial ao lado da consideração ofertada por “todos” ao se deslocarem em conjunto para a 

casa de D. Anna Povoa, com efeito, a visita aconteceu para lhes dar os pêsames com 

deferência. Parece-nos evidente a consanguinidade entre as duas “Annas”, mas estamos 

cientes também do quão era comum os prenomes “Anna”, “Joaquim” e “Francisco” e como 

foi significativa a participação da família Povoa no manuscrito, e não apenas desse núcleo. O 

que nos ampara quanto a isto é justamente o acompanhamento e o rastreamento que fizemos 

dos apontamentos, amarrando as situações umas às outras sem, com isso, nos desprendermos 

do sentido que envolve essa sociabilidade e a lógica contida no Memorial. Em face dos relatos 

e do testamento deixado por padre Emydio, cremos que assim como Sá Mônica, Anna 

Joaquina Povoa era tia da autora e provavelmente a mãe de Ritta, então, prima da 

memorialista. Tamanha suposição explicaria, no limite, a existência do desenho, ou melhor, 

da fina flor, bem como sua posição quase ao lado do nome de Ritta.  

Padre Pio herdou do pai uma das casas localizadas na Rua Cambaúba, lugar que Anna 

Joaquina menciona em seus relatos visitar com certa frequência, ora sozinha, ora na 

companhia de Lili e, por vezes, acompanhada de Ritta; outras, com Nhola Povoa também. De 

acordo com Euzébio Carvalho, entre os anos de 1881 e 1883 foram registradas no Memorial 

trinta visitas à Cambaúba, das quais quinze foram realizadas somente por Anna Joaquina e 

Lili e seis foram feitas pela autora, junto com Lili e Ritta. Em meio a estas seis, duas 

aconteceram por ocasião do aniversário do clérigo. Como mencionamos, mesmo após a morte 

de Cônego Pio, a companhia de Ritta foi relatada em algumas das vezes em que Anna 

Joaquina foi ao cemitério, o que demonstra os laços não só de Anna Joaquina, mas também de 

Ritta com o pároco.462 Abaixo, encontramos alguns dos relatos que ligam a autora às pessoas 

de Ritta e padre Pio, simultaneamente. 

 

Dia 5 eu Lili e Ritta fomos jantar lá na cambaúba.463 
Dia 3 foi Domingo. Eu Lili e Ritta fomos Cambaúba passar o dia.464 
Dia 21 foi Domingo P.e Pio esteve aqui, e Ritta passou dia aqui, detarde fomos ao 
Cimiterio [sic] com a m.er do Alff.s Cav.e.465 
Dia 13 eu Lili fomos detarde na Cambaúba.466 
Dia 29 Ritta passou a tarde aqui.467 

                                                           
461 MARQUES, 1894.06.18. 
462 CARVALHO, op. cit., p. 121-125. 
463 MARQUES, 1881.05.05. 
464 MARQUES, 1881.07.03. 
465 MARQUES, 1881.08.21. 
466 MARQUES, 1881.09.13. 
467 MARQUES, 1881.09.29. 
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Dia 30 de Abril foi Domingo. A f.a de Auristela morreu. eu e Lili passamos dia em 
caza de Ritta denoite hove [sic] Seção no Gabinete.468   
Dia 5 P.e Pio fez annos, eu e Lili e Ritta fomos jantar com elle. denoite todos da aqui 
forão.469 
Dia 24  detarde eu e Lili fomos em caza de Ritta.470 
Dia 4 foi domingo. P.e Pio esteve aqui. hove bando detarde. denoite Lulú Pitaluga e 
o T.e Cav.e veio aqui.471 
Dia 5 eu e Lili fomos jantar na caza do P.e Pio.472 
Dia 20 P.e Pio veio aqui. Domingo.473  
Dia 21 eu e Lili fomos em caza do Snr’. P.e Pio.474 
Dia 16 fomos a Cambaúba vizitar P.e Pio q’. passava mal.475 
Dia 19 foi Domingo eu e Lili fomos a Cambaúba depois Totó chegou do Nazario.476 
Dia 23 eu fui detarde na Cambaúba.477 
Dia 9 foi Domingo fomos a cambaúba.478 
Dia 16 foi Domingo eu e lili fomos a cambaúba.479 
Dia 30 foi Domingo A folia dos meninos saio. detarde fui a caza do P.e Pio vizita-
lo.480 
Dia 4 fui detarde na cambaúba.481 
Dia 14 de Novembro de 1883 3ª –feira as 5 oras da manhã faleceu O Conego Pio. A 
tarde foi Sepultado. Nessa mesma tarde Falecêu Pedro cunhado do Antonio M.el  
sepultou no dia seguinte.482 
Dia 16 foi Domingo eu fui com titia em caza de Ritta denoite fomos em caza da D. 
Mariq.as Cavalcante.483 
Dia 14 eu fui a missa no S. Francisco por alma do Conego Pio (1º anniversario).484 
Dia 23 fui a novena de Sant’Anna depois fomos todos em caza de Ritta.485 
Dia 14 eu Lili Ritta e Nhola fomos detarde no Cimiterio [sic] p.a levar uma grinalda 
p.a por na Sepultura do Conego Pio, q’. fazia 2 annos do falecim.to.486 
Dia 23 eu e Lili fomos em caza de Ritta q.’ fez an.os.487 
Dia 25 eu e Lili fomos com Ritta e Nhola na Cambaúba488 de lá fomos a Chacara do 
P.e Brom.489  
Dia 14 Eu Lili e Ritta fomos detarde no Cimiterio.490  

                                                           
468 MARQUES, 1882.04.30. 
469 MARQUES, 1882.05.05. 
470 MARQUES, 1882.11.24. 
471 MARQUES, 1883.02.04. 
472 MARQUES, 1883.05.05. 
473 MARQUES, 1883.05.20. 
474 MARQUES, 1883.07.21. 
475 MARQUES, 1883.08.16. 
476 MARQUES, 1883.08.19. 
477 MARQUES, 1883.08.23. 
478 MARQUES, 1883.09.09. 
479 MARQUES, 1883.09.16. 
480 MARQUES, 1883.09.30. 
481 MARQUES, 1883.10.04. 
482 MARQUES, 1883.11.14. 
483 MARQUES, 1884.03.16. 
484 MARQUES, 1884.11.14. 
485 MARQUES, 1885.07.23. 
486 MARQUES, 1885.11.14. 
487 MARQUES, 1886.02.23. 
488 Segundo seu testamento, padre Emydio possuía mais de uma casa na Cambaúba. Dessa maneira, mesmo após 

a morte do pai, Anna Joaquina e Lili talvez fossem visitar alguma das tias que nelas deveriam morar. Sá 
Mônica era uma delas e, como dissemos no capítulo anterior, cremos que a tia Sá Marcelina morava na casa 
que a memorialista herdou de padre Pio, pois somente após a morte dela, em 1909, é que a chave da casa foi 
entregue a Anna Joaquina, permanecendo fechada até ser vendida logo depois. Cf. MARQUES, 1909.10.30; 
MARQUES, 1909.11.06; MARQUES, 1910.02.20.  

489 MARQUES, 1887.06.25. 
490 MARQUES, 1889.11.14. 
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Cônego Pio Joaquim Marques não resumia suas atividades à de pároco. Foi também 

professor interino da cadeira de língua latina no Liceu da antiga capital, nomeado pelo 

presidente da Província em 25 de janeiro de 1867.491 Pouco tempo depois, em setembro de 

1868, foi designado para o cargo de secretário da Inspetoria Pública e do Liceu pelo vice-

presidente da Província.492 Além de escriturário por mais de trinta anos da Tesouraria da 

Fazenda, como veremos com a sua nota de falecimento a seguir, como membro do Colégio 

Eleitoral, foi escrutador e secretário da Câmara Municipal, trabalhando ao lado de Antônio 

José de Castro.493 As referências em torno dele no Memorial não são acompanhadas da 

palavra “pai”. Anna Joaquina não o menciona dessa maneira, mas como “padre” ou “Cônego 

Pio”. Encontramos uma única vez a menção de “nosso pai” no manuscrito. Isso aconteceu no 

seu primeiro ano de produção e ainda assim não houve a sua denominação clara. Não 

podemos desconsiderar essa discrição, ou melhor, essa reserva de Anna Joaquina ao escrever 

quando trata de seu pai, pois percebemos certo distanciamento materializado pela escrita, mas 

que não foi vivenciado longe dela; a contar pelas visitas do clérigo à sua casa e as constantes 

idas a Cambaúba, onde morava o reverendo, intensificadas com a piora na sua saúde. O pudor 

que pesou na escrita do Memorial não acompanhava a vida da memorialista em relação ao 

pároco, não conduzia o convívio entre ambos. Como se consegue observar com os fragmentos 

textuais a convivência era permanente e regular até a sua morte, em 14 de novembro de 1883, 

quando as idas à Cambaúba diminuíram sensivelmente. A notícia de seu falecimento foi 

também veinculada no jornal Correio Official: “Em 14 deste mez falleceu e foi sepultado 

nesta capital o conego Pio Joaquim Marques, 1º escripturário da thesouraria da fazenda desta 

provincia, onde contava mais de 30 annos de serviço”.494 

                                                           
491 LIVRO de nomeações dos empregados provinciais – Secretaria do Governo. Cidade de Goiás, 1867, f. 84. 

Relação de Documentos Manuscritos, n. 0320. Arquivo Histórico Estadual de Goiás; LIVRO de folha de 
pagamento dos empregados da instrução pública – Secretaria da Fazenda. Cidade de Goiás, 1868, f. 09. 
Relação de Documentos Manuscritos, n. 0484. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

492 LIVRO de nomeações dos empregados provinciais – Secretaria do Governo. Cidade de Goiás, 1868, f. 104. 
Relação de Documentos Manuscritos, n. 0320. Arquivo Histórico Estadual de Goiás. 

493 ACTA do Collegio Eleitoral da Capital de Goyaz. Cidade de Goiás, 1847-1865. In: ATA DA CÂMARA DE 
GOIÁS, Códice 031. Cidade de Goiás, 1859-1861, f. 58-70; 1863, f. 73-74.. Fundação Educacional da Cidade 
de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

494 CORREIO OFFICIAL. Cidade de Goiás, n. 46, 17 nov. 1883. Noticiario, Fallecimento, p. 04. Hemeroteca 
Digital Brasileira – Biblioteca Nacional. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=167487&pasta=ano 188&pesq=>. Acesso em: 15 fev. 
2013.  Ver também: 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. 124-125. 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. 
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A mãe de Anna Joaquina relacionou-se com diferentes homens ao longo de sua vida e 

seus seis descendentes diretos foram filhos naturais – termo utilizado nos assentos de batismo 

quando ocorria a ausência paterna –, isto é, nascidos de uma “relação ilícita”, não 

regulamentada pelo sacramento do matrimônio, o que até o século XIX foi situação comum 

em Goiás.495 O próprio Cônego Pio foi filho natural de Prisca Epifânia da Silva, “havido” 

com Emydio Joaquim Marques, um padre também. Nascido e batizado na antiga capital, 

Emydio foi filho natural de Victória Maria da Rocha e Gonçalo Marques, igualmente padre.496 

Apesar da falta de segredo para a sociedade do Oitocentos quanto à existência de filhos por 

parte dos padres, os frutos desses relacionamentos, normalmente, “ao serem batizados não 

recebiam o nome do pai e, por isso, muitos foram considerados filhos bastardos”.497 Nesse 

sentido, as duas filhas conhecidas de padre Pio (assim como ele e seu pai, o Emydio) são um 

desvio na ordem comportamental dos párocos, pois ambas levaram seu sobrenome: 

“Marques”. Não iremos perscrutar as questões em torno da aceitabilidade do concubinato em 

Goiás de antanho, pois é tema a ser tratado ciosamente e do qual as fontes podem desvelar 

vários caminhos à interpretação. Não é o foco de nosso estudo. Entretanto, podemos imaginar 

que a postura de Anna Joaquina em face dessa conjuntura possa provir das transformações 

realizadas pelas reformas do catolicismo nas últimas décadas do século XIX, que tinham entre 

os objetivos principais depurar os valores morais, costumes e comportamentos goianos, 

sintonizá-los com os mandamentos da Santa Sé, a qual condenava tais práticas, como era o 

caso do descumprimento do celibato por parte dos clérigos, buscando, num caminho inverso, 

a normatização dos exercícios religiosos “dos indivíduos para além das paredes físicas dos 

templos, interferindo no cotidiano e nas subjetividades dos fiéis”.498 Assim, certos 

comportamentos passaram a ser percebidos como vergonhosos conforme o impacto entre as 

reformas católicas na moralidade e os costumes da sociedade vilaboense ia sendo absorvido. 

Em entrevista realizada por Euzébio Carvalho no ano de 2002, a sobrinha de Benedita (que se 

referia a ela como vó), Augusta Jeanneti, afirmou que, após a morte de mestra Nhola em 

1933,499 a mãe de Benedita, D. Augusta Gonçalves da Costa, foi morar com a filha na casa 

                                                           
495 CARVALHO, op. cit, p. 73-74. Ver também: Ibid., loc. cit., [nota 204]. 
496 Ibid., p. 121. 
497 SILVA, Maria da Conceição. A ausência do celibato na Cidade de Goiás no século XIX: concupiscência e 

pecado. Revista Varia História, Belo Horizonte, vol. 25, n. 41, p.317-331, jan./jun. 2009, p. 326, grifo do 
autor. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/vh/v25n41/v25n41a16.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2011. 

498 Cf. CARVALHO, op. cit., p. 158. 
499 “Attesto que as 18 horas de 11 de Fevereiro de  1933, falleceu a professora Pacifica Josephina de Castro, 

residente á rua D.r Couto de Magalhães, com 86 annos de idade, victima de arterio esclerose generalizada e 
[...]. D.r Antonio de Castro Fleury”. Cf. ATESTADO de óbito de Pacifica Josephina de Castro. Cidade de 
Goiás, 11 fev. 1933. Pasta de atestados de óbitos. Fundação Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei 
Simão Dorvi. 
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que esta dividia com Lili, então no número 22 da Rua do Carmo. Disse ela que Lili penteava 

os cabelos de D. Augusta que, reclamando de dor, a chamava de “filha de padre”, o que 

contrariava a irmã caçula da memorialista. Um sinal da completa transformação dos valores e 

costumes da antiga capital acerca desse fato, pois o que era considerado comum havia 

tornado-se uma ofensa com o advento do século XX.500 

Mesmo que privado como “pai” dos escritos de Anna Joaquina, a proximidade entre os 

dois foi relatada e, através dela, percebemos sua importância. No mês de seu falecimento – 

novembro – a memorialista fez apenas seis registros e no mês de dezembro somente os dias 

1º, 23 e 25 foram relatados.501 Contudo, no mês de Janeiro do ano seguinte, sua prática foi aos 

poucos recuperando a proporção habitual. Constata-se, portanto, que durante o incômodo 

estado de saúde do padre e, mormente, logo após a sua morte, a autora, de certa maneira, se 

absteve de sua escrita; um silêncio provocado de maneira consciente e que nos mostra a 

significação que a pessoa do padre tinha em sua vida, já que ela não só se arredou de sua 

prática como também fez dessa ausência uma manifestação do seu luto, sentido pela perda de 

alguém que desempenhava um papel considerável em sua vida, o pai. No regime de escrita 

contido no Memorial não cabe a dor, não cabe a confissão profunda. É dessa forma que Anna 

Joaquina dirige e ordena sua escrita sobre o mundo vivido, de onde é retirado e realizado no 

papel o visível, o que se pode conhecer, sendo o contrapelo disso refluído à sombra discreta. 

A folha de papel não é espaço para o tratamento desse tipo de situação, opondo-se à escrita 

introspectiva, na qual os acontecimentos pessoais e íntimos encontram lugar para o seu 

desenvolvimento, como o fez Helena Morley em seu diário logo após a morte de sua estimada 

avó, com quem a jovem tinha uma relação bastante estreita e afetiva.502   

Não nos surpreenderemos com o silêncio dos registros ausentes no manuscrito se 

lembrarmos de que a autora igualmente se expressa por meio das pausas que se autoimpõe. A 

morte do pai foi tema sério demais para figurar em seu Memorial, para ir além da simples 

menção e o mesmo ocorreu durante a doença e após a morte de sua mãe. Em agosto de 1891, 

                                                           
500 CARVALHO, op. cit., p. 131-132.  
501 Em outra parte deste trabalho, que doravante iremos abordar, encontra-se a página referente a este período e 

demarcada pela imagem nº 63. 
502 No registro de 03 de setembro de 1895, a jovem Morley conta ao seu diário o falecimento de sua avó que 

Deus levou deixando-lhe sozinha no mundo e com tantas saudades: “sozinha sim, minha avozinha querida, 
pois não era a senhora a única pessoa que me compreendeu até hoje? [...] Agora que estou aqui me 
desabafando é que me vem à memória toda a sua ternura, toda a sua bondade para comigo. [...] Quem me 
consolará mais de agora em diante? Tenho minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas nenhum deles é capaz de 
ser para mim o que a senhora foi. Por quê? Porque a senhora era mais inteligente? Ou porque me queria mais 
bem do que mesmo meus pais? Não sei se vou ter ainda estímulo para estudar; se vou encontrar uma pessoa 
com quem tenha a coragem de desabafar o que sofro. Mas sei que vou sentir muito sua falta, minha querida 
vovó!”. Cf. MORLEY, Helena. Minha vida de menina. São Paulo: Cia das Letras, 1998, p. 287-290.  
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a autora interrompeu o exercício da escrita, que já vinha apresentando sinais de espaçamento, 

por pouco mais de um ano, possivelmente devido ao estado de saúde da mãe que veio a 

falecer no dia 29 de setembro de 1891.503 A retomada da escrita deu-se novamente de forma 

descontinuada, com o registro de novembro de 1892 e janeiro de 1893, pois logo Anna 

Joaquina perdeu também a irmã mais velha, Esmira Olímpia de Souza, no dia 21 de março de 

1893, retornando à prática com assiduidade somente em agosto daquele ano. Trata-se de um 

período da vida da memorialista que não foi vivido na escrita, mas no provável silêncio do 

luto pessoal e particular, com a família e pessoas próximas, na religião, mas não através do 

Memorial; não é expressão que se faça no espaço do papel, pois este não coabita com o 

espaço sensível, pelo menos não na vivência imediata. Suas descrições são voluntárias e se 

unem mais aos laços materiais da vida que aqueles do universo subjetivo. Na experiência 

vivida do presente as duas esferas complementavam-se, mas não transcendiam para sua 

escrita. Isso nos mostra que não havia, em Anna Joaquina, uma associação entre escrita e 

subjetividade. A interrupção da escrita correspondia a uma interrupção da vida, a uma parada 

fortemente relacionada a um acontecimento que marcava a vida, feria-a profundamente. E a 

escrita, ao contrário do que assistimos em nossos dias, não era a possibilidade de viver o luto 

e apaziguar a dor. Sem dúvida, não há no Memorial um “relato de vida”. Mas, a experiência 

do registro joaquiniano nos revela como essa associação entre escrita e subjetividade não 

caminha naturalmente de par. Porém, passado o período de profundo pesar, a escrita pode 

encontrá-la. 

 

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

 

 Como apontam os versos dedicados a sua mãe, a manifestação da dor sentida por 

meio da escrita só pôde ser realizada após quinze meses do falecimento, depois da dissolução 
                                                           
503 O Livro de Registro de Óbitos da antiga capital confirma que D. Luiza Joaquina da Silva faleceu solteira no 

dia 29 de setembro de 1891 aos 73 anos. Cf. LIVRO de registro de óbitos sepultados no cemitério da Cidade de 
Goiás. Cidade de Goiás, 1891, f. 152[verso]. Manuscrito [fragmento]. Caixa do Hospital São Pedro. Fundação 
Educacional da Cidade de Goiás – Arquivo Frei Simão Dorvi. 

504 MARQUES, 1892.12.29. Ressaltamos que não há apontamentos para o mês de dezembro do ano 1892. O 
pequeno poema supramencionado encontra-se no longo espaço em branco deixado pela página que contém os 
últimos registros do mês de agosto de 1891, momento em que a autora rompeu com seu exercício escriturístico 
por um tempo. 



 

parcial do luto, num momento em que a diferenciação do sentimento em face da morte 

vigente de um ente querido e da

melhor delimitada, mais bem constituída. O pe

posicionadas lado a lado, uma com tinta na cor violeta e outra na cor preta. Além desse 

detalhe, datado como ele está

mas pelo exame dela a longo prazo, ap

de homenagem. Na prática escritural, naquilo que tem ela a dizer, 

mais manifesta dos sentimentos de Anna Joaquina em relação a um fato, não necessariamente 

pelo conteúdo – o tema “saudade” não é ponto inédito no manuscrito 

forma de dizer ao recriar seu mundo com contornos poéticos. 

Na passagem seguinte, observamos outro desenho, uma estrela cadente desenhada 

após o registro do dia 28 de junho de 1882. O 

memorialista relatou a visita de, aparentemente, mais de uma Maria em sua casa

entretanto, controverso, pois ela também efetuou relatos des

seguramente, se referir a uma

registro, em sua irmã Mariquinha ou

alcunha. Na linha abaixo, na nota do dia 28 de junho, percebe

de São Pedro. 

 

Imagem 31 – O desenho de uma estrela cadente ao final do registro do dia 28

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

O símbolo da estrela cadente normalmente está 

pode ter conexão com o dia de São Pedro, 

simplesmente, uma aplicação aleatória, sem encadeamento pré

Talvez um instante doado à reflexão, no qual o traço que desenha possa estar ligado a um 

parcial do luto, num momento em que a diferenciação do sentimento em face da morte 

vigente de um ente querido e da sensação saudosa gerada por esse infortúnio já 

melhor delimitada, mais bem constituída. O pequeno poema apresenta duas versões, 

posicionadas lado a lado, uma com tinta na cor violeta e outra na cor preta. Além desse 

atado como ele está, sabemos, portanto, que não foi concebido pela instantânea dor, 

mas pelo exame dela a longo prazo, apresentando-se textualmente quase em forma de tributo, 

de homenagem. Na prática escritural, naquilo que tem ela a dizer, os versos

mais manifesta dos sentimentos de Anna Joaquina em relação a um fato, não necessariamente 

ma “saudade” não é ponto inédito no manuscrito – mas, maiormente, pela 

forma de dizer ao recriar seu mundo com contornos poéticos.  

Na passagem seguinte, observamos outro desenho, uma estrela cadente desenhada 

após o registro do dia 28 de junho de 1882. O desenho aparece ao final do registro em que a 

memorialista relatou a visita de, aparentemente, mais de uma Maria em sua casa

controverso, pois ela também efetuou relatos desta mesma forma para, 

referir a uma única pessoa. Vago como está, podemos pensar, a partir desse

em sua irmã Mariquinha ou em tantas outras de seu relacionamento com es

alcunha. Na linha abaixo, na nota do dia 28 de junho, percebe-se que a autora anunciou o dia 

desenho de uma estrela cadente ao final do registro do dia 28

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

O símbolo da estrela cadente normalmente está vinculado ao dia de Natal. Aqui, ele 

pode ter conexão com o dia de São Pedro, pode relacionar-se à visita de Mariquinha(s) ou ser, 

simplesmente, uma aplicação aleatória, sem encadeamento pré-estabelecido que o justifique. 

um instante doado à reflexão, no qual o traço que desenha possa estar ligado a um 
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parcial do luto, num momento em que a diferenciação do sentimento em face da morte 

infortúnio já se encontrava 

queno poema apresenta duas versões, 

posicionadas lado a lado, uma com tinta na cor violeta e outra na cor preta. Além desse 

concebido pela instantânea dor, 

quase em forma de tributo, 

os versos são a expressão 

mais manifesta dos sentimentos de Anna Joaquina em relação a um fato, não necessariamente 

mas, maiormente, pela 

Na passagem seguinte, observamos outro desenho, uma estrela cadente desenhada 

desenho aparece ao final do registro em que a 

memorialista relatou a visita de, aparentemente, mais de uma Maria em sua casa; isto é, 

a mesma forma para, 

podemos pensar, a partir desse 

tantas outras de seu relacionamento com essa 

que a autora anunciou o dia 

desenho de uma estrela cadente ao final do registro do dia 28. 

 

ao dia de Natal. Aqui, ele 

visita de Mariquinha(s) ou ser, 

estabelecido que o justifique. 

um instante doado à reflexão, no qual o traço que desenha possa estar ligado a um 



 

pensamento momentâneo, mas relativamente separado da escrita realizada. Os acréscimos 

simbólicos, tais como corações, flores, estrelas, cruzes, entre outros, são indícios qu

expressam o interior de maneira furtiva e discreta

simples ornatos que enfeitam com graça as anotações cotidianas? A imagem de nº 

se a esta opção, sem que ocorra, com isso, a subtração dos elementos afetiv

indivíduo. Nela, vemos a representação da imagem do Espírito Santo, ou seja, o desenho de 

uma pomba envolta, ao que parece, por uma nuvem no canto superior esquerdo da página. O 

desenho decora a folha, mas não está desvinculado do cenário 

encontrava. A esta altura da produção escritural

segundo os conteúdos por 

eventos e práticas de sua religião, a católica. Tal f

do Espírito Santo não só como enfeite à página, mas, simultaneamente, como um ornamento 

que ilustra sua forte relação com a religião 

 
Imagem 32 – O desenho do Espírito Santo no canto superior 

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

  Nesse sentido, exceto pelas missas inseridas como relatos nesta página

corriqueiro, inclusive – acreditamos que o desenho aqui aplicado seja mais

pensamento momentâneo, mas relativamente separado da escrita realizada. Os acréscimos 

simbólicos, tais como corações, flores, estrelas, cruzes, entre outros, são indícios qu

expressam o interior de maneira furtiva e discreta, frente ao exterior dado a ver

simples ornatos que enfeitam com graça as anotações cotidianas? A imagem de nº 

a esta opção, sem que ocorra, com isso, a subtração dos elementos afetiv

indivíduo. Nela, vemos a representação da imagem do Espírito Santo, ou seja, o desenho de 

uma pomba envolta, ao que parece, por uma nuvem no canto superior esquerdo da página. O 

desenho decora a folha, mas não está desvinculado do cenário em que Anna 

. A esta altura da produção escritural, a memorialista encontra

 ela relatados neste período, percebemo-la bem mais próxima aos 

eventos e práticas de sua religião, a católica. Tal fato parece justificar a presença do desenho 

do Espírito Santo não só como enfeite à página, mas, simultaneamente, como um ornamento 

que ilustra sua forte relação com a religião à qual se dedicava. 

O desenho do Espírito Santo no canto superior esquerdo da página

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

e sentido, exceto pelas missas inseridas como relatos nesta página

creditamos que o desenho aqui aplicado seja mais
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pensamento momentâneo, mas relativamente separado da escrita realizada. Os acréscimos 

simbólicos, tais como corações, flores, estrelas, cruzes, entre outros, são indícios que 

frente ao exterior dado a ver, ou são 

simples ornatos que enfeitam com graça as anotações cotidianas? A imagem de nº 32 adequa-

a esta opção, sem que ocorra, com isso, a subtração dos elementos afetivos inerentes ao 

indivíduo. Nela, vemos a representação da imagem do Espírito Santo, ou seja, o desenho de 

uma pomba envolta, ao que parece, por uma nuvem no canto superior esquerdo da página. O 

que Anna Joaquina se 

a memorialista encontra-se com 57 anos e, 

bem mais próxima aos 

ato parece justificar a presença do desenho 

do Espírito Santo não só como enfeite à página, mas, simultaneamente, como um ornamento 

esquerdo da página. 

 

e sentido, exceto pelas missas inseridas como relatos nesta página – um fato 

creditamos que o desenho aqui aplicado seja mais correlato aos 
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aspectos de sua vida privada, aqueles inseparáveis dos sentimentos devocionais e pelos quais 

ela está se dedicando de modo mais acentuado neste momento, do que aos apontamentos 

exclusivos da folha.  

Passados os anos, Anna Joaquina não se casou e não teve filhos. Quanto mais velha 

ficava, mais se inclinava às atividades vinculadas ao calendário cristão. O seu vínculo e o de 

sua família com a religião católica sempre fora motivo de registro e, com o passar do tempo, 

as anotações revelam que a autora foi, aos poucos, ultrapassando as fronteiras da imediata 

dedicação. Além da presença assídua às missas, novenas, terços e festas religiosas, Anna 

Joaquina passou a tocar seu harmônio em algumas ocasiões, assear alguma das igrejas antes 

dos sermões, ajudar na organização das procissões, entrou ainda para a Irmandade do Senhor 

Bom Jesus dos Passos junto com sua irmã Nhola, passando a participar dos arranjos básicos 

em torno das procissões, do bom andamento das missas na Igreja São Francisco e das 

obrigações com a Irmandade.505 É no interior deste universo que a memorialista deixará 

disponível ao olhar atento os indícios de uma proximidade com a figura de outro padre, o 

padre Caetano Corrêa. 

Conforme o manuscrito se move através do tempo desde a chegada do clérigo à 

cidade, percebemos crescer e sobressair-se a afeição que Anna Joaquina adquiria não só pela 

pessoa do padre como também por seus discursos, consideravelmente elogiados em suas 

páginas com bastante frequência. Ordenado na arquidiocese de Mariana, na cidade de 

Diamantina em 25 de julho de 1889,506 Padre Caetano Donato Corrêa chegou à Cidade de 

Goiás como secretário particular do sexto bispo da Igreja de Sant’Anna de Goiás, D. 

Prudêncio Gomes da Silva. A entrada do bispo na cidade está entre os maiores registros 

encontrados no Memorial – 24 linhas ao todo – e no qual a autora descreve toda a pompa com 

que foi recebido o “Exm.o Rev.mo S.r D. Prudencio Gomes da Silva Bispo de Goyas!”: a 

chegada esplêndida que abalou a todos com mais de quinhentas meninas de diferentes escolas 

vestidas de branco e fitas coloridas na cintura, a presença das irmandades, os cantos, a 

procissão pelas ruas da cidade, os discursos dos oradores, o discurso do próprio bispo da 
                                                           
505 Os nomes de Anna Joaquina e Pacífica de Castro encontram-se na “Relação dos irmãos dos Passos que 

contribuem e têm direito à quota funerária”, cuja data de entrada foi registrada em 17 de fevereiro de 1916. Cf. 
LIVRO de inscrição dos Irmãos do Senhor Bom Jesus dos Passos. Cidade de Goiás, 1916, f. 03. Manuscrito 
[não catalogado]. Arquivo morto da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos – Igreja São Francisco de 
Paula. 

506 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. 127. 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.  
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sacada do palácio que agradeceu “a todos conforme a clace [sic] de cada um, o qual satisfez 

todos ouvinte, com expreções [sic] singela q.’ foi comprendida [sic] p.lo povo todo, q,’ 

retirarão satisfeitos”, a iluminação noturna da cidade solicitada pelo padre Confúcio, entre 

outros detalhes.507  

Chegados e instalados na cidade, logo Anna Joaquina e sua família se aproximaram do 

bispo e de padre Caetano. Nesse momento, como citamos, Anna Joaquina estava bastante 

vinculada aos eventos em torno da Igreja Católica. A chegada do padre intensificou sua 

participação nas missas que ele celebrava não só pela qualidade de seus sermões, mas também 

por certo incentivo, mesmo que indireto, que a levou a ensaiar e a tocar mais vezes, 

acompanhando o coro da igreja.  Anna Joaquina já havia conduzido, anteriormente, as 

meninas que cantavam no coral das igrejas tocando harmônio;508 contudo, quando das missas 

celebradas por Padre Caetano, ou os registros de tal atividade se multiplicaram em seus papéis 

ou, efetivamente, a memorialista passou a tocar uma quantidade de vezes maior do que vinha 

fazendo para acompanhar as prédicas até aquele momento, tendo-o feito em função da 

presença do sacerdote. Nas duas situações, entendemos que a presença do padre fizera alguma 

diferença, seja pela atenção dada por ela às suas celebrações, já que muito a agradavam, seja 

pelo estímulo da parte dele, comparecendo em alguns dos ensaios em sua casa, assim como 

lhe ensinando a tocar; ou talvez, quem sabe, pedindo a ela que tocasse para acompanhar suas 

rezas. O sucesso das homilias do sacerdote entre os parentes da autora, aliás, direcionava-os 

aos encontros que ele conduzia, como se vê no relato do dia 14 de junho de 1909 em que a 

autora informou terem ido Nhola, Mariquinha, Benedita e ela à novena “p.r q.’ o pregador foi 

o P.e Caetano”.509 As visitas e almoços na companhia do clérigo e os sermões pregados por 

ele passaram a ser constantemente registrados no Memorial, a ter lugar garantido em suas 

páginas de modo tão proeminente que, por um período, se tornaram praticamente centrais, 

                                                           
507 Cf. MARQUES, 1908.09.23. Ver também: SILVA, José Trindade da Fonseca e. Lugares e Pessoas: 

subsídios eclesiásticos para a história de Goiás. Goiânia: UCG, 2006, p. 368. 
508 A página onde se encontra o registro da chegada do harmônio está bastante danificada pela perda de material 

e solta entre as folhas do ano ao qual pertence: 1895. Nela, conseguimos ler “[Domi]ngo Chegou o Harmon[io] 
q[‘.] [...]”. Acreditamos que ela pertença aos últimos meses de 1895 – novembro ou dezembro – considerando 
o fato de que Anna Joaquina, em janeiro de 1896, já estava com o harmônio em sua casa visto que relatou no 
dia 08 (deste mês) a visita de Fleurizinho para tocá-lo ou, quicá, inaugurá-lo mediante a ausência de relatos a 
respeito do instrumento anteriormente a essa data. No dia 25 de janeiro de 1896, a autora informou a “1ª lição 
de harmônio” que tivera Lili, sua irmã. Cf. MARQUES, 1896.01.08 e 25. Não seria equivocado pensar que o 
harmônio não permaneceria em sua casa sem uso por longo tempo. Sem contar a forma de escrita e, 
maiormente, a cor de tinta utilizada pela autora a partir do dia 10 de novembro de 1895, isto é, a cor preta e 
igual ao do apontamento em que consta a chegada do harmônio, o que nos faz supor a aproximação 
cronológica entre os registros, mesmo que neste ano tenha tido uma frequente alternância entre as cores de 
tinta violeta e preta. Dessa maneira, Anna Joaquina, em 1908, já vinha ensaiando e tocando há treze anos os 
cânticos apresentados em algumas das missas de sua cidade.  

509 MARQUES, 1909.06.14. 
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contados, inclusive, com mais minúcias. Dizemos que a “agenda” de padre Caetano, ou seja, 

seus compromissos, os convites recebidos, onde se encontrava, onde tinha ido, como foi a sua 

missa, enfim, suas idas e vindas podem ser observadas e sabidas a partir dos apontamentos de 

Anna Joaquina. Sentimos, com isto, um deslocamento de atenção considerável por parte da 

escrevente, uma alteração do olhar que noticia o que a cerca, daquilo que, por diversas vezes 

sublinhamos, ela seleciona ao escrever. A “escrita dos outros” recua em proveito da escrita 

sobre o clérigo. Indicativo de uma intimidade implícita e por hora revelada?  

A seguir, podemos acompanhar como se deu essa convivência da memorialista com o 

padre Caetano logo após sua chegada à antiga capital e como a mesma a registrou. 

 

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

                                                           
510 MARQUES, 1908.10.25, grifo nosso. 
511 MARQUES, 1908.11.28, grifo nosso. 
512 MARQUES, 1908.11.29, grifo nosso. 
513 MARQUES, 1909.01.04, grifo nosso. 
514 MARQUES, 1909.02.13, grifo nosso. 
515 MARQUES, 1909.03.23, grifo nosso. 
516 MARQUES, 1909.03.28, grifo nosso. 
517 MARQUES, 1909.04.03, grifo nosso. 
518 No dia 13 de maio Anna Joaquina registrou, entre outras coisas, que “Toto chegou da roça q.’ esteve 1 mez 

[sic]”. Quase um mês antes, relatou que “Toto e Iaya forão p.a Canastra assistir cazam.to”. Cf. MARQUES, 
1909.04.15; MARQUES, 1909.05.13. Nesse momento, “Canastra” é região de Ouro fino, município da Capital 
de Goiás. Lugar, então, pouco distante de onde moravam. Seria “Canastra”, então, a “roça” na qual Totó ficou 
um mês e, ao que parece, junto à esposa, pois, com o relato de 04 de maio imaginamos que a autora foi até a 
casa do irmão e da cunhada para molhar as plantas porque não havia ninguém lá que o fizesse.   

519 MARQUES, 1909.05.04, grifo nosso. 



151 
 

engomar a sobepeliz [sic] q.’ p.la 1ª vez vestiu. As 5 horas da tarde percorreu as 
ruas a prossição [sic] do Sagrado Coração de Jezus. Foi m.to concorrida de meninas e 
môças [sic]. ao recolher P.e Caetano com sua habel [sic] palavra satisfez a todos 
com sua acostumada eloquencia terminada a bença do S. Sacramento. Forão [sic] 
convidados, as Zeladoras, Cantoras, Padres. para tomar chá em caza [sic] do Prezid.e 
e Prezidenta Alcibiades.520  
Dia 2 P.e Caetano esteve aqui, q.’ não veio hontem [sic].521 
Dia 19 P.e Caetano jantou comnosco [sic]. denoite Eu e Lili forão [sic] em caza de 
Annica Costinha.522 
Dia 5 as 5 horas da tarde teve lugar a imponente proscissão [sic] da linda imagem do 
S. Coração de Jezus [sic], a cerimônia da benção foi feita pelo Exm.o S.r Bispo, em 
caza do Prizid.e [sic] Zelador o S.r Alcibiades a proscissão percorreu as ruas da Cap.l 
ao recolher a proscissão o notável pregador P.e Caetano Donato Corrêa 
desenvolveu com sua palavra autorisada [sic] cheia de amor fallou sobre o 
apostolado. Quando voltamos fomos todos ao S. Francisco beijar Senhor dos 
Passos.523 
Dia 8 O S.r Bispo chegou da Barra q.’ tinha ido no dia 6 em vizita pastoral (P.e 
Caetano não veio aqui).524 
Dia 10 O S.r Bispo foi p.a Ferreiro e depois Ourofino. Nessa tarde P.e Caetano 
passou aqui detarde e.....525 
Dia 5 Domingo depois da missa do Carmo P.e Caetano veio almoçar com nós. 
Depois foi p.a fazer doutrina e esteve aqui. Alice Abreu veio aqui.526 
Dia 28 Nhola Lili e Maria forão [sic] na sessão na Bôa morte. Nesse dia fomos 
todos na missa do Carmo, do P.e Caetano, depois elle me deu 1 Relógio de 
algibeira, nessa tarde Mariq.a foi em caza de Toto. Denoite Annica m.er do Ant.o 
Alvez esteve aqui.527   
Dia 18 Sexta f.a da Dôres Houve a festa as 5 horas da madrugada eu fui. As 9 horas 
o P.e esteve aqui e na caza de Mariq.a detarde teve a prossição das moças m.to 
concorrida. O P.e Caetano foi q.’ pregou na entrada da  prossição [sic] um 
sermão lindissimo.528 
Dia 21 Nos todos fomos na bagage passar o dia; detarde P.e Caetano foi lá com 
Pedro Pin.o jantar  com nôsco.529 
Dia 4 P.e Caetano baptizou o f.o do S.r Luiz Miz.’ (Luiz Ignacio). Nessa tarde nos 
todos fomos no Rosario  festa de S. Domingos. Denoite P.e Caetano Foi toucar 
[sic] rabeca em caza de Luiz Martins. nessa noite o Cp.m Luiz Misquita esteve 
aqui.530 
Dia 7 P.e Caetano foi no bacalháu dizer Missa, e passou dia em caza de João 
Cardoso. (no bacalháo).531 
Dia 2 foi dia da festa fomos as 5 horas ouvir missa; as 6 horas eu acompanhei o 
rozario na missa q.’ P.e Caetano celebrou (foi lad.a de Frei Ant.o virgem pura tua 
[etc] depois as 7 horas teve a Missa cantada de P.e Caetano q.’ ensinou as cantoras 
do R.o O P.e Caetano e Xiq.o de Ar.o acompanhou com rabeca e flauta, depois 
seguiu-se os rosários cantados. Ao ½ dia fomos p.a tocar e cantar o Rosario de 
Nhola. q.do vim estava P.e Caetano fazendo baptizados no Carmo do 1º neto de 
Mariq.a Marcolina, f.o de Luiza, e f.a de Jeronimo Albano. Detarde nos todos 

                                                           
520 MARQUES, 1909.06.18, grifo nosso. 
521 MARQUES, 1909.07.02, grifo nosso. 
522 MARQUES, 1909.08.19, grifo nosso. 
523 MARQUES, 1909.11.05, grifo nosso. 
524 MARQUES, 1909.11.08, grifo nosso. 
525 MARQUES, 1909.11.10, grifo nosso. Anna Joaquina utiliza estas reticências de cinco pontos e não conclui, 

portanto, o registro. 
526 MARQUES, 1909.12.05, grifo nosso. 
527 MARQUES, 1910.01.28, grifo nosso. 
528 MARQUES, 1910.03.18, grifo nosso. 
529 MARQUES, 1910.04.21, grifo nosso. 
530 MARQUES, 1910.08.04, grifo nosso. 
531 MARQUES, 1910.09.07, grifo nosso. 



152 
 

fomos. Leonor Berquó passou dia aqui foi t.mb.m q.do acabou a reza o P.e Caetano 
voltou de  lá esteve aqui com nós.532  
Dia 4 Domingo dia de S.ta Barbara teve missa no Carmo do P.e Caetano com 
cânticos q.do os Anjos Exultarem e Lad.a pratica, logo depois Bençan do S. 
Sacramento e tantum ergo. depois o P.e Caetano veio almoçar com nôsco depois 
veio fazer doutrina no Carmo, q.do acabou, q.’ foi p.a caza achou 1 Thelegrama do 
irmão, q.’ de lá da Cid.e de Mariana passou p.a elle q.’ a mâi estava mal, 
Sacram.tada.533 
Dia 27 P.e Caetano me offerecêu 1 vidro de perfume m.to bom.534 
Dia 25 Sabbado as 6 horas o P.e Caetano foi dizer missa na Cadêia p.a os prezos 
[sic], depois as 9 horas foi com o S.r Bispo fazer o cazam.to de D. Celuta f.a do D.r 
Urbano Governador, com D.r Salvador. Depois almoçarão em Palacio. Detarde o 
P.e Caetano veio fazer confissão no Carmo. Nessa noite Silvina e Marica Povôa 
veio com subscrição p.a festejos dos annos do  D.r Netto.535  
Dia 9 Lili fez annos [...] As 8 horas vierão  Frei Gabriel e Frei Germano. esteve 
t.mb.m Maria do O, P.e Caetano Cecilia e Mariq.a Alex.a depois  Lidya Peles. P.e 
Caetano almoçou e jantou com nôsco. (Nesse dia tratou cazam.to de Zelma com 
Benedicto Netto p.r q.’ precisava) denoite Adelaide Socrates.536 
Dia 5 As 5 horas da manhã fomos a missa em caza do Bispo, P.e Caetano q.’ disse. 
As 9 horas da manhã o P.e Caetano partiu p.a campininhas p.a fazer retiro 
espiritual. Deixando todos aqui saudosos.537   
Dia 16 Nos todos fomos a missa no Carmo de P.e Caetano depois Almoçamos juntos 
com elle, mas as 10 horas e 10 minutos tivemos a tristeza de dispidirmos d’elle e 
vêr elle sahir p.a Campininhas nos deixan [sic] aqui todos triste e abatidos e 
Saudozas p.r elle!...... nessa tarde Luiza Serradour.a esteve aqui.538 

     

Nos registros acima apresentados conseguimos, pelo menos em parte, acompanhar o 

desdobramento da relação construída entre o padre Caetano e a família de Anna Joaquina. 

Chegado à Cidade de Goiás, após uma aproximação inicial com a família da autora, logo o 

padre visitou os demais membros da família que com ela não residiam, isto é, Mariquinha e 

Totó que, neste momento, já se encontrava casado com Iaya Albano.539 Mais uma vez uma 

demonstração da importância que a figura de um clérigo possuía no interior do espaço 

doméstico para os familiares da memorialista, pois estamos diante de uma relação novamente 

criada e cultivada pelos integrantes de sua família com os religiosos que permaneciam na 

cidade, conquistando seu afeto e apreço.  

Alguns meses depois, os registros com o nome do padre Caetano intensificaram-se ou 

por conta de seu discurso constantemente enaltecido pela pena da autora, ou pelas visitas 

constantes ou, ainda, para descrever seu itinerário. Supomos que a presença de Padre Caetano 

era tão marcante e assídua na vida de Anna Joaquina a ponto da mesma, meses após sua 
                                                           
532 MARQUES, 1910.10.02, grifo nosso. 
533 MARQUES, 1910.12.04, grifo nosso. 
534 MARQUES, 1911.01.27, grifo nosso. 
535 MARQUES, 1911.02.25, grifo nosso. 
536 MARQUES, 1911.03.09, grifo nosso. 
537 MARQUES, 1911.07.05, grifo nosso. 
538 MARQUES, 1912.12.[16], grifo nosso. 
539 No dia 13 de janeiro de 1909, a memorialista registrou que “O S.r Bispo com o P.e Caetano foi na caza de 

Mariq.a” e em 09 de fevereiro de 1909 no diz que “P.e Caetano foi em caza de Toto p.la 1ª vez”. Cf. 
MARQUES, 1909.01.13; MARQUES, 1909.02.09. 



153 
 

chegada, justificar sua visita pela sua ausência do dia anterior no relato de 02 de julho de 

1909, o que confirma uma convivência quase que diária do presbítero com as pessoas de sua 

casa. Em outro apontamento, no dia 09 de março de 1911, a memorialista igualmente explica 

a provável saída do pároco de sua residência, mesmo depois de ele ter almoçado e jantado 

com sua família no dia dos “annos” de Lili: “p.r q.’ precisava”. Pensamos ser esta uma 

transcrição da maneira como o próprio padre anunciou sua retirada, ou seja, por necessidade e 

não, essencialmente, por vontade.  Sua presença deveria agradar tanto a autora que no dia 04 

de janeiro de 1909, ela nos parece, de certo modo, incomodada com o aparecimento de Diva e 

Quimbita em sua casa “com historia de lista de Coração de Jezus” e que deve ter interrompido 

o “m.to tempo” em que estava na companhia do sacerdote. Num tom impaciente Anna 

Joaquina expôs o motivo da entrada das duas em sua residência e nos levou a crer ter ela 

considerado inoportuna, inconveniente naquela ocasião.  

Passados praticamente dois anos desde que Anna Joaquina conheceu padre Caetano, o 

registro da ida do pároco para um retiro em “Campininhas” manifesta claramente o apego 

motivado por ambos os lados, do padre e de sua família, pois ele partiu, deixando “todos aqui 

saudosos”. Dez dias depois, a autora recebeu uma carta do clérigo que, logo mais, retornaria à 

antiga capital, após quinze dias de retiro espiritual.540 Com tão pouco tempo fora da cidade, 

não seria a correspondência enviada de seu retiro à autora um forte indicativo revelador de 

uma atenção especial do padre com Anna Joaquina? Acreditamos que sim. Sua partida 

definitiva em 1912 é esclarecedora neste ponto, pois deixou a todos não apenas saudosos, mas 

“triste e abatidos”. A anotação precisa da hora em que o padre deixou a Cidade de Goiás 

enfatiza a angústia e agonia do distanciamento, pois é o único ponto do Memorial que contém 

tamanha exatidão. Uma dezena de dias anteriores à sua ida, a memorialista escreveu: “Eu e 

todos aqui estivemos aborrecidos com certas couzas.....”.541 A escrevente, claro, não revela o 

que os aborreceu, porém com a nota tão próxima da saída permanente do padre Caetano da 

cidade imaginamos que os dois relatos, de alguma maneira, conversam entre si na sua 

intimidade. A omissão opcional de algo que poderia dizer, materializada pelo uso das 

reticências, apesar de “não falar”, tem em sua colocação a expressão dos elementos não-

verbais que interagem com o ato e com o momento de escrever. O que os aborreceu não cabe 

no Memorial, lugar do comum e não do íntimo. Em contrapartida, está lá, no interior do 

silêncio quase praguejado, relutante, apontando-nos que a “coisa” omitida deveria ou queria 

ter sido dita. Essa percepção não se deu com a nota do dia 10 de novembro de 1909, na qual 

                                                           
540 MARQUES, 1911.07.15. 
541 MARQUES, 1912.12.06. 



 

Anna Joaquina fez uso do mesmo 

caso, entendemos o silêncio como oport

que é jogado para longe, lançado somente no pensamento

modo imperioso, forçado. Não disse porque optou por não dizer, porque

não dialogaria com a função projetada para o seu manuscrito; e a pausa atribuída ao relato 

encerrou-se por aí, somente para nós, leitores.

Caminhemos para outras marcas no papel:

 
Imagem 33 – O nome de padre Caetano na parte inferior da página

Memorial, página de 18 a 25.04.1
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

 

Vemos nesta imagem o nome de padre Caetano no rodapé da página

encontramos explicação aparente

alguns meses, não residia mais na cidade e, por i

partida, Anna Joaquina registrou: “Continuamos com m.

escrito na parte final da folha talvez seja mais um sinal

presença do sacerdote à autora

o pensamento instantâneo.  

                                                          
542 MARQUES, 1912.12.17. 

Anna Joaquina fez uso do mesmo sinal; mas as diferenças parecem minúsculas. Para es

caso, entendemos o silêncio como oportuno e imprescindível, como um instante de reflexão 

que é jogado para longe, lançado somente no pensamento; um silêncio voluntário, mas não de 

modo imperioso, forçado. Não disse porque optou por não dizer, porque

nção projetada para o seu manuscrito; e a pausa atribuída ao relato 

por aí, somente para nós, leitores. 

Caminhemos para outras marcas no papel: 

O nome de padre Caetano na parte inferior da página

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

imagem o nome de padre Caetano no rodapé da página

explicação aparente para este acréscimo, senão pelo fato de que o clérigo,

mais na cidade e, por isso, deixara saudades. No dia seguinte à sua 

partida, Anna Joaquina registrou: “Continuamos com m.tas saud.es de P.

escrito na parte final da folha talvez seja mais um sinal da importância e

autora, quem sabe uma maneira espontânea e possível de concretizar 
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mas as diferenças parecem minúsculas. Para esse 

uno e imprescindível, como um instante de reflexão 

um silêncio voluntário, mas não de 

modo imperioso, forçado. Não disse porque optou por não dizer, porque dizer, provavelmente 

nção projetada para o seu manuscrito; e a pausa atribuída ao relato 

O nome de padre Caetano na parte inferior da página. 

 

imagem o nome de padre Caetano no rodapé da página. Não 

senão pelo fato de que o clérigo, havia 

saudades. No dia seguinte à sua 

de P.e Caetano”.542 O 

mportância e falta que fazia a 

quem sabe uma maneira espontânea e possível de concretizar 



 

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

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

Estes materiais foram encontrados no interior do manuscrito e não se ligam a nenhuma 

data específica. Nos desenhos dispostos, en

“A”, “C” e “B” em forma de monograma, uma insígnia. Apesar da letra “B” ser um mistério, 

no lado direito da imagem nº 

dois elementos, o desenho e seu nome. O treino do desenho, na imagem ao lado, parece mais 

direto em suas intenções: 

possivelmente, entre duas p

frente aos relatos, não há como desconsiderar 

deixados por Anna Joaquina que tocamos em sua intimidade, pois em sua escrita ela é 

ausente, não se vulnerabiliza. O que tentamos dizer é que sua prática escriturística desaprova 

o íntimo de modo que o tempo em que escreve não corresponde ao tempo de sua intimidade

não andam juntos devido à seriedade e responsabilidade indispensáveis

relação entre estas instâncias

que se tocam em alguns momentos. O

Monograma das iniciais A, 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 35 – Treino do monograma
 
 
 
 
 
 
 

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

Estes materiais foram encontrados no interior do manuscrito e não se ligam a nenhuma 

data específica. Nos desenhos dispostos, encontramos o treino e a reprodução

“A”, “C” e “B” em forma de monograma, uma insígnia. Apesar da letra “B” ser um mistério, 

no lado direito da imagem nº 34, lemos o nome do padre Caetano, o que parece conectar os 

dois elementos, o desenho e seu nome. O treino do desenho, na imagem ao lado, parece mais 

direto em suas intenções: o entrelaçamento entre as duas letras 

possivelmente, entre duas pessoas: Caetano e Anna. Estamos no campo das suposições, mas 

frente aos relatos, não há como desconsiderar tal ideia. É somente através dos símbolos 

deixados por Anna Joaquina que tocamos em sua intimidade, pois em sua escrita ela é 

biliza. O que tentamos dizer é que sua prática escriturística desaprova 

o íntimo de modo que o tempo em que escreve não corresponde ao tempo de sua intimidade

não andam juntos devido à seriedade e responsabilidade indispensáveis

o entre estas instâncias, o que é diferente de dizer que tenha havido

que se tocam em alguns momentos. O íntimo apenas não deve se 
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Treino do monograma. 

 
, material avulso. 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Estes materiais foram encontrados no interior do manuscrito e não se ligam a nenhuma 

a reprodução das iniciais 

“A”, “C” e “B” em forma de monograma, uma insígnia. Apesar da letra “B” ser um mistério, 

, lemos o nome do padre Caetano, o que parece conectar os 

dois elementos, o desenho e seu nome. O treino do desenho, na imagem ao lado, parece mais 

entrelaçamento entre as duas letras – “C” e “A” – e, 

essoas: Caetano e Anna. Estamos no campo das suposições, mas 

ideia. É somente através dos símbolos 

deixados por Anna Joaquina que tocamos em sua intimidade, pois em sua escrita ela é 

biliza. O que tentamos dizer é que sua prática escriturística desaprova 

o íntimo de modo que o tempo em que escreve não corresponde ao tempo de sua intimidade; 

não andam juntos devido à seriedade e responsabilidade indispensáveis, aos seus olhos, na 

tenha havido censura uma vez 

se revelar na escrita do 
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Memorial, durante ela, pois há outra ideia de intimidade que se dá justamente através da 

maneira como ela ordena e organiza o mundo.  

Desde os primeiros anos de seu afastamento da Cidade de Goiás, Padre Caetano 

correspondia-se regularmente com os membros da família de Anna Joaquina, mas, de acordo 

com o Memorial, maiormente com a autora. Seu primeiro telegrama deixou todas “m.to 

alegres”.543 Dois dias depois, a memorialista o respondeu e, daí em diante, as trocas 

epistolares mativeram-se. De acordo com Martin-Fusier, a correspondência possui uma 

função ritual na medida em que marca concretamente laços afetivos, valendo menos pelo que 

diz do que pela regularidade de seu funcionamento.544 

 

Dia 28 Nhola e Lili receberão carta de P.e Caetano, (de Caldas nova). Mais tarde 
João Br.m recebeu telegrama de P.e Caetano q. chegou hontem [sic] na Cidade de 
Marianna.545 
Dia 28 de Fev.o Eu recebi uma carta do P.e Caetano.546 
Dia 24 As 9 horas da manhã recebi carta do P.e Caetano, do Ribeirão Preto (m.to 
atrazada [sic]) [...].547 
Dia 4 [...] Nesse dia Mariq.a recebeu carta de P.e Caetano.548 
Dia 7 detarde recebi carta de P.e Caetano de 21 de abril.549 
Dia 23 [...] nesse dia mandei carta p.a P.e Caetano em Marianna.550 
Dia 29 Nos todos aqui recebemos bilhete do S.r P.e Caetano.551 
Dia 4 Escrevi a P.e Caetano [...].552 
Dia 11 As 8 horas da manhã Chegou carta do P.e Caetano p.a nos todos até p.a Ritoca 
S.ta Anna [...].553 
Dia 24 Nos todos recebemos carta de P.e Caetano.554 
Dia 9 Mandei carta p.a P.e Caetano [...].555   
Dia 27 Recebemos carta de P.e Caetano.556 
Dia 26 Domingo Nhola passou telegramma p.a P.e Caetano dos annos [...].557   
Dia 12 [...] nesse dia recebi carta de P.e Caetano.558 
Dia 24 As 4 horas da t. recebi carta de P.e Caetano.559 
Dia 5 Escrevi p.a P.e Caetano respond.o a d’elle.560 
Dia 16 Mandei carta p.a P.e Caetano.561 

                                                           
543 MARQUES, 1913.01.05. 
544 MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da 

vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 197. 
545 MARQUES, 1913.01.28. 
546 MARQUES, 1913.02.28. 
547 MARQUES, 1913.03.24. 
548 MARQUES, 1913.04.04. 
549 MARQUES, 1913.05.07. 
550 MARQUES, 1913.05.23. 
551 MARQUES, 1913.05.29. 
552 MARQUES, 1913.06.04. 
553 MARQUES, 1913.07.11. 
554 MARQUES, 1913.07.28. 
555 MARQUES, 1913.08.09. 
556 MARQUES, 1913.08.27. 
557 MARQUES, 1913.10.26. 
558 MARQUES, 1913.11.12. 
559 MARQUES, 1914.07.24. 
560 MARQUES, 1914.08.05. 
561 MARQUES, 1913.12.16. 
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Dia 13 Nos todas recebemos cartas do am.o P.e Caetano respondeu as cartas nossas 
de 1º de Jan.o.562 
Dia 16 3ª f.a fomos as 40 horas acompanhei t.mb.m q.do vim encontrei o prez.e do P.e 
Caetano q.’ elle mandou p.a mim [...].563 
Dia 17 Eu mandei uma Cirola p.a P.e Caetano [...].564  
Dia 10 eu recebi carta de P.e Caetano.565 
Dia 8 [...] Nesse dia mandei o retrato do Senhor dos Passos para P.e Caetano, em 
minas.566 
Dia 9 P.e Caetano mandou queijo p.a Lili.567 

 

Verificamos, pois, que desde a saída do sacerdote da cidade, havia com bastante 

regularidade a iniciativa de ambas as partes em manter o contato, bem como a atenção 

provocada mediante as trocas de presentes à distância. O ano subsequente mantém o mesmo 

ritmo. Todavia, atravessado o ano 1916, essa prática foi rareando cada vez mais, mas sem 

cessar completamente. Em 1921, a autora do Memorial registrou que “Nhola recebeu carta do 

P.e Caetano, q.’ a m.to tempo não tinha” e que esta logo foi respondida no dia dos “annos” do 

presbítero.568 “Me veio as mãos uma carta do P.e  Caetano q.’ a m.to não me escrevia”, diz 

Anna Joaquina no último ano de escrita do Memorial.569  

Na próxima imagem temos o que talvez seja uma das cartas trocadas por Anna 

Joaquina e o sacerdote. Trata-se de uma folha avulsa encontrada no interior do manuscrito e 

dirigida a padre Caetano, cujo conteúdo não foi terminado. Dessa maneira, a missiva pode ou 

não ter sido encaminhada às suas mãos.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
562 MARQUES, 1915.02.13. 
563 MARQUES, 1915.02.16. 
564 MARQUES, 1915.04.17. 
565 MARQUES, 1915.06.10. 
566 MARQUES, 1915.06.08. 
567 MARQUES, 1915.09.09. 
568 MARQUES, 1921.10.14; MARQUES, 1921.10.26. 
569 MARQUES, 1930.07.30. 
570 Não sabemos se existe um arquivo onde possa constar a relação de cartas trocadas entre Anna Joaquina e 

padre Caetano. Não sabemos sequer se elas existem. Nesse sentido, guardaremos nosso interesse sobre elas 
para uma pesquisa futura. 



 

Imagem 36 – Carta ao padre Caetano que pode ou não ter sido entregue

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

Nela lemos: 

 

P.e Caetano
O dia de seus annos meu Amigo P.
principalmente quando vejo servir de jubilo e contentamento entre as intimas 
manifestações de amisade que tem recebido das pessoas amigas. Esta saudação que 
faço agora é só 
transborda o meu co

                                                          
571 MARQUES, material avulso. 

Carta ao padre Caetano que pode ou não ter sido entregue

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

Caetano 
O dia de seus annos meu Amigo P.e Caetano é para mim um dia de felicidade 
principalmente quando vejo servir de jubilo e contentamento entre as intimas 
manifestações de amisade que tem recebido das pessoas amigas. Esta saudação que 
faço agora é só para exprimir um sentimento que enche toda a minha alma 
transborda o meu coração neste dia de seu anniversario natali
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Carta ao padre Caetano que pode ou não ter sido entregue. 

 

Caetano é para mim um dia de felicidade 
principalmente quando vejo servir de jubilo e contentamento entre as intimas 
manifestações de amisade que tem recebido das pessoas amigas. Esta saudação que 

para exprimir um sentimento que enche toda a minha alma 
ração neste dia de seu anniversario natalicio neste dia571  



 

 

A carta em questão revela uma forma de expressão que não é partilhada 

Memorial, pois se trata de material diretivo, 

portanto, um estatuto de escrita diferen

aproximar de uma subjetividade 

que, para aqueles que se 

suprimindo, de certa forma, o espaço que os separam, d

rotina a prática de enviar e receber

forma, parece ser mais empregada, visto que

“ouvido” pelo outro e, assim, sentir

Através dos apontamentos 

que ela respondia às cartas do pároc

recebia e a data em que as respondia

de ser ouvida, de dar atenção e, portanto, de não se fazer esquecer ao 

esquecera também? Essa prática, que suprimiu o espaço entre seus correspondentes, parecia 

carregar em seus escritos 

senão porque Anna Joaquina tentaria disfarçar o registro 

 

Imagem 37 – As iniciais do nome de padre Caetano

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

Trata-se de um relato curto e objetivo: Anna Joaquina escreveu para “P. C D C”, isto 

é, para o padre Caetano Donato Corrêa. Não há como distinguir o momento, mas percebemos 

que ela, intencionalmente, transformou a letra “C” na consoante “G”. Uma tentativa 

camuflar o destinatário. Em contrapartida, qual o objetivo desta ação

oportunidades ela deixou claro a troca epistolar? E por

                                                          
572 SALOMON, Marlon. As correspondências

Itajaí. Florianópolis: EdUFSC, 2002

A carta em questão revela uma forma de expressão que não é partilhada 

material diretivo, com destino certo, individual e particular. Possui, 

portanto, um estatuto de escrita diferente do aplicado no manuscrito, 

aproximar de uma subjetividade mais ligada às maneiras de ser e não de escrever

 encontram distantes, ela substitui uma relação de coexistência, 

suprimindo, de certa forma, o espaço que os separam, diluindo essa distância 

prática de enviar e receber as correspondências.572 Nesse sentido, 

, parece ser mais empregada, visto que na troca epistolar o que mais importa é ser 

“ouvido” pelo outro e, assim, sentir-se mais próximo.  

Através dos apontamentos de Anna Joaquina, é interessante observar a urgência com 

que ela respondia às cartas do pároco, ou seja, com espaços curtos entre o

recebia e a data em que as respondia. Seria uma ansiedade gerada pela necessidade de falar, 

de ser ouvida, de dar atenção e, portanto, de não se fazer esquecer ao 

a prática, que suprimiu o espaço entre seus correspondentes, parecia 

carregar em seus escritos os momentos de individualidade e intimidade d

senão porque Anna Joaquina tentaria disfarçar o registro abaixo como o fez

As iniciais do nome de padre Caetano. 

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

se de um relato curto e objetivo: Anna Joaquina escreveu para “P. C D C”, isto 

é, para o padre Caetano Donato Corrêa. Não há como distinguir o momento, mas percebemos 

que ela, intencionalmente, transformou a letra “C” na consoante “G”. Uma tentativa 

. Em contrapartida, qual o objetivo desta ação

oportunidades ela deixou claro a troca epistolar? E por que não escreveu o nome do clérigo 

                   
As correspondências: uma história das cartas e das práticas de escrita no Vale do 

ianópolis: EdUFSC, 2002, p. 15-16. 
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A carta em questão revela uma forma de expressão que não é partilhada com o 

com destino certo, individual e particular. Possui, 

do aplicado no manuscrito, provavelmente por se 

ligada às maneiras de ser e não de escrever, de modo 

uma relação de coexistência, 

a distância ao incorporar à 

Nesse sentido, a “fala”, de certa 

na troca epistolar o que mais importa é ser 

Anna Joaquina, é interessante observar a urgência com 

o, ou seja, com espaços curtos entre os dias em que as 

. Seria uma ansiedade gerada pela necessidade de falar, 

de ser ouvida, de dar atenção e, portanto, de não se fazer esquecer ao demonstrar que não o 

a prática, que suprimiu o espaço entre seus correspondentes, parecia 

momentos de individualidade e intimidade dos seus autores, 

como o fez? 

 

se de um relato curto e objetivo: Anna Joaquina escreveu para “P. C D C”, isto 

é, para o padre Caetano Donato Corrêa. Não há como distinguir o momento, mas percebemos 

que ela, intencionalmente, transformou a letra “C” na consoante “G”. Uma tentativa de 

. Em contrapartida, qual o objetivo desta ação, se em tantas outras 

que não escreveu o nome do clérigo 

: uma história das cartas e das práticas de escrita no Vale do 


