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por extenso, como em todas as outras passagens? Enfim, uma nota duplamente velada, graças 

às iniciais, que escondem o “quem” para aqueles que desconhecem o conteúdo de seu 

manuscrito, e a simulação sobre as mesmas. Cabe-nos apontar que na transcrição do 

Memorial, disponível no acervo do IPEHBC, o resultado da nota dá-se exatamente como a 

autora tentou fazer parecer: “P. G D G”.573     

 

2.2.2 Uma escrita de (e para) “nós”, dos (e para os) outros? 

 

Como já discutimos, Anna Joaquina negou aos seus apontamentos as partes de sua 

vida que desejava manter abrigadas, aquelas que não deveriam ser reveladas, pelo menos não 

no Memorial. As questões em torno de sua intimidade não encontram assento seguro em seu 

manuscrito, ao menos não aquela intimidade que conhecemos atualmente, que liga o corpo 

consigo mesmo. O que há, isto sim, é um tipo de subjetividade, mas que se vincula aos outros. 

Trata-se de um regime de escrita e de um tempo, por ela organizado, que a faz igualmente 

ordenar seu mundo. Sua vida é a convivência em família, em comunidade e, deste modo, seus 

registros remetem ao seu universo visível, de fora, às pessoas ligadas a ela e não sobre ela 

definitivamente; como se a manifestação do seu “eu” não assentisse com o que esperava 

guardar mediante sua prática, como se houvesse uma ideia pensada para escrever, sobre 

aquilo que o Memorial pode comportar: o público. Suas notas referem-se a esta esfera da vida, 

aos acontecimentos que a misturam aos grupos próximos e, especialmente, à sua família. 

Dissemos há pouco que Anna Joaquina e Nhola se tornaram membros da Irmandade 

do Senhor Bom Jesus dos Passos que, aliás, não admitia: 

 

pessoa de maus costumes, suspeitas de heresia, desrespeitadoras das verdades 
ensinadas pela Egreja [sic] e do seu culto, pertencentes a seitas ou sociedades 
secretas, condenadas pela Egreja, qualquer que seja a sua denominação, bem como 
as que vivem illicitamente unidas somente pelo contracto civil ou sem elle, e os 
escandalosos públicos e os que habitualmente não cumprem o preceito Paschoal (P. 
Col. 1272-1500, 1).574 

 

Os pretendentes ao ingresso na Irmandade deveriam ser propostos por algum dos 

conselheiros – ou qualquer outro “irmão” – e aceitos mediante uma votação realizada em 

sessão. A memorialista relatou a existência de diversas sessões, sem afirmar, porém, se foi ou 

                                                           
573 MARQUES, Anna Joaquina da Silva. Memorial de Lembrança de Anna Joaquina da Silva Marques. 

Goiânia: UCG/IPEHBC, 2006, v. 2, p. 437. 
574 LIVRO de compromisso da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Cidade de Goiás, 1916, f. 14. 

Manuscrito [não catalogado]. Arquivo morto da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos – Igreja São 
Francisco de Paula. 
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não a todas elas. Em contato com os documentos sobre a Irmandade dos Passos, disponíveis 

no arquivo (dito morto) encontrado na Igreja São Francisco de Paula, descobrimos que Nhola 

de Castro foi uma dessas conselheiras até o fim do ano de 1922, quando se realizou outra 

eleição e posse de novos conselheiros.575 Não temos a data de quando ingressou neste cargo, 

mas é importante ressaltar que os registros em torno das sessões no Memorial cessaram 

concomitantemente à eleição de novos membros do conselho, ou seja, quando Nhola deixou 

de ser um deles. O que queremos enfatizar aqui é como o manuscrito de Anna Joaquina 

incorpora e associa o mundo que a circundava, como reúne os fatos em torno de sua família e 

das pessoas que com ela convivia, sem, claro, deixar de contar sobre os eventos que também 

marcaram a cidade. Não há menção do nome da autora nesses livros de atas, mas as datas das 

sessões das quais Nhola participou foram acompanhadas pelo Memorial através de um relato 

da memorialista. Trata-se de uma observação relevante e que confirma a predominância, em 

suas notas, da vida dos outros, sobretudo quando os outros de quem fala dividia com ela sua 

casa. Não fazia parte da responsabilidade dos “irmãos” comparecerem a todas as sessões, 

participar e votar; devem fazê-lo tão somente em relação ao que acontece em dezembro: a 

eleição do provedor da Irmandade, ou quando são convocados diretamente. Essa obrigação 

continuada compete aos conselheiros, como o foi Nhola.576 Ainda assim, Anna Joaquina 

priorizou com seus registros todas as sessões a que a irmã-mestra esteve presente no ano de 

1922 e, após sua substituição, as sessões mencionadas no Memorial restringiram-se àquelas 

de fim de ano. Mas não tomemos esta ideia como questão nevrálgica, pois devemos pensar 

também que através do registro dos acontecimentos em torno de sua família e dos 

movimentos de sua sociedade, Anna Joaquina agrega a determinados espaços e ações um 

valor que, incorporados no manuscrito, indiretamente se associam a ela. Então, embora esteja 

claro que seus escritos estão longe de discorrer sobre ela em suas particularidades, a autora, 

como testemunha central que manifesta o seu ponto de vista, o faz sem ambicionar fazê-lo. 

Nos recônditos da memória criada, a escrita que aqui trabalhamos é, portanto, aquela 

que coleciona os fatos, que exclusivamente indica, sinaliza e noticia, eclipsando os momentos 

que lhe são particulares. Ela tem controle, reserva e pudor. É econômica, mas arquiva a 

sociabilidade da Cidade de Goiás na passagem entre os séculos XIX e XX, sobretudo os 

                                                           
575 ACTA das Sessões do Conselho da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Cidade de Goiás, 1922, f. 

02-20[verso]. Livro 3º. Manuscrito [não catalogado]. Arquivo morto da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos 
Passos – Igreja São Francisco de Paula. 

576 ACTA das Sessões do Conselho da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Cidade de Goiás, 1922, f. 
15-24. Livro 3º. Manuscrito [não catalogado]. Arquivo morto da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos – 
Igreja São Francisco de Paula.  
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acontecimentos vivenciados, testemunhados e sabidos por Anna Joaquina. A partir do que a 

escrevente apreende em palavras, são poucos momentos em que o conteúdo de sua escrita 

permite uma aproximação daquilo que talvez lhe tenha influenciado a ação e modelado seus 

propósitos em face da decisão de escrever. Em nota de abertura que antecede os relatos do ano 

de 1895, registrou: “Este livro é p.a escrever tudo o q’. se der p.ª não ficar e esquecimento”.577 

Este trecho, somado aos demais já apresentados por esta pesquisa, é uma declaração 

significante da preocupação em conservar a vida nos papéis por parte da memorialista, 

independentemente do que a mesma tenha estabelecido como prioridade em seus registros e 

da maneira que os tenha registrado e guardado. Mas aponta também que, em proveito desse 

arquivo escriturístico, se propõe a anotar “tudo o q’. se der”, ou seja, todos os acontecimentos 

possíveis de ser relatados. Inspirada pelo desejo de fixar a memória – a trajetória social – e 

garantir a lembrança, Anna Joaquina promete, de certo modo, registrar o eu (o que não quer 

dizer escrever sobre o “eu”), mas igualmente os outros, desde que na direção e movimentação 

da pública coexistência e convivência social. 

Como expressão oscilante, já demonstramos a inviabilidade de inserir o Memorial em 

uma categoria de análise rígida, pois isso acarretaria em um equívoco epistemológico. Se não 

totalmente pública, e tampouco privada, sua escrita é familiar em dois níveis: como objeto de 

escrita e como escrevente do objeto. Encontramos no seu manuscrito a intervenção prática de 

terceiros, de membros da sua família que ao longo da produção do Memorial fizeram 

acréscimos, notas e observações, mesmo que poucas, mas que a ajudaram na composição dos 

apontamentos. Entre as intervenções, supõe-se que boa parte pertença a um dos irmãos, Totó, 

como a própria Anna Joaquina identificou entre parênteses em um dos registros ao afirmar: 

“q.m escreveu foi Totó; eu não fui”, justificando, portanto, a ação do irmão que deixou, após o 

relato do dia oito, registrado “Q,’ duas idiotas!!” e, na sequência, após o registro do dia nove, 

“ora bolas”, como observaremos na imagem de nº 38.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
577 MARQUES, 1895.01, termo de abertura. 



 

Imagem 38 – Acréscimos de Totó e a indicação entre parênteses de Anna Joaquina

Memorial, página de 05 a 17.06.1882
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Além dos dois acréscimos mencionados e efetuados por Totó, percebemos 

primeira nota correspondente ao dia 11 de junho também pertence a ele e diz: “falleceu o 

Cad.e Vespasiano f.o da viúva do Cap.

acréscimo, entrelinhas, em meio aos dias dezessete e dezoito, efetuad

que se refere ao dia 18 de setembro de 1885. Neste complemento, cuja letra se assemelha a de 

Totó, lemos: “T.mb.m falleceu a Vicência m.

 

Imagem 39 – Acréscimo efetuado entre os dias 17 e 18 de setembro

Memorial, página de 02 a 18.09.1885.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Acréscimos de Totó e a indicação entre parênteses de Anna Joaquina

, página de 05 a 17.06.1882 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Além dos dois acréscimos mencionados e efetuados por Totó, percebemos 

primeira nota correspondente ao dia 11 de junho também pertence a ele e diz: “falleceu o 

da viúva do Cap.m Elizeu N.es Leal”. Na imagem seguinte, notamos outro 

acréscimo, entrelinhas, em meio aos dias dezessete e dezoito, efetuado com a mesma letra e 

ao dia 18 de setembro de 1885. Neste complemento, cuja letra se assemelha a de 

falleceu a Vicência m.er  do Pedro Chavalier”.  

Acréscimo efetuado entre os dias 17 e 18 de setembro

, página de 02 a 18.09.1885. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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Acréscimos de Totó e a indicação entre parênteses de Anna Joaquina. 

 

Além dos dois acréscimos mencionados e efetuados por Totó, percebemos que a 

primeira nota correspondente ao dia 11 de junho também pertence a ele e diz: “falleceu o 

Leal”. Na imagem seguinte, notamos outro 

o com a mesma letra e 

ao dia 18 de setembro de 1885. Neste complemento, cuja letra se assemelha a de 

Acréscimo efetuado entre os dias 17 e 18 de setembro. 
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O registro do dia 18 de setembro foi assentado por Anna Joaquina (foi o último da 

página), mas neste não se inseriu o dito falecimento. Dessa maneira, sendo o episódio algo 

que deveria constar no Memorial, em concordância com os propósitos pensados para ele, Totó 

complementou o escrito da irmã por dois motivos prováveis: ou pelo contato que obteve com 

o manuscrito, ao ler suas notas, ou mesmo por solicitação da memorialista que, assim que 

soube da notícia, a considerou pertinente aos relatos que vinha produzindo. As duas hipóteses 

são possíveis. Porém, de acordo com as intervenções apresentadas anteriormente com a 

passagem nº 38, sobre as quais Anna Joaquina achou necessário fazer uma retratação, 

sabemos que a consulta ao Memorial, bem como algumas anotações deixadas nele por Totó, 

certamente foram feitas sem o conhecimento da autora, tanto quanto a preocupação em 

orientar um suposto leitor de não pertencerem a ela aqueles comentários, mas a Totó, pode 

revelar. Tal fato também denuncia que o acesso aos seus escritos, no interior de sua família, 

não era vedado; ao contrário, seu manuscrito pode, inclusive, ter sido utilizado como objeto 

de leitura.578  

O mesmo ocorreu em 1888, quando houve um suplemento da informação registrada 

por Anna Joaquina no dia 22 de abril, adicionando-se: “de S. Fran.co de Paula, e no dia 

antecedente falleceu a mãi do J.o Louredo”.  Logo abaixo, vemos este acréscimo, bem como o 

resgate do dia dezesseis desse mês que impôs à página uma nova informação, a de que 

“falleceu em Allemão o T.e Pedro Ribeiro da S.a pai do Totó Bonsolhos”. Ambos foram 

efetuados com a letra de Totó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
578 Ao examinar 12 títulos de memória produzidos por mulheres nascidas entre 1843 e 1916, Líliam de Lacerda 

chama a atenção para um dos aspectos evidenciados com sua pesquisa: as práticas da escrita diária e o uso dos 
escritos pessoais como objetos de leitura. Cf. LACERDA, Lilian de. Álbum de leitura: memórias de vida, 
história de leitoras. São Paulo: UNESP, 2003, p. 240-242.  



 

Imagem 40 – Acréscimos complementares aos dias 22 e 16 de abril

           Memorial, página de 12 a 27.04.1888.
           Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

 

As evidentes intervenções no manuscrito de Anna Joaquina levam a concluir não ser a 

escrita do Memorial exclusivamente individual, pois caso o fosse tais acréscimos 

representariam o rompimento com esta individualidade; ao contrário

páginas que, até certo ponto, concordam com as pontuações feitas, ou seja, um manuscrito 

aberto ou pelo menos de acesso limitado aos membros da família. Quem sabe até uma escrita 

privada, mas de ordem familiar. À escrita privada 

condicionado, limitado e reservado a poucos, sem desconsiderar que essa mesma escrita não é 

subtraída da vida em comunidade, mas é, principalmente, sobre ela. A ideia de privado como 

lugar do íntimo, como lugar de paz e refúgio familiar sobremaneira trabalhado nos volumes 

da História da Vida Privada

conteúdo que ela exprime. No 

Aqui, a casa parece lugar de encontro e não de abrigo e descanso do mundo exterior.

espaço doméstico estende-se

delimitadas as fronteiras que separam uma vida pessoal dos demais espaços da casa e mesmo 

da rua. Essa maneira de relacionar
                                                          
579 MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (

vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia 

Acréscimos complementares aos dias 22 e 16 de abril

, página de 12 a 27.04.1888. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

As evidentes intervenções no manuscrito de Anna Joaquina levam a concluir não ser a 

exclusivamente individual, pois caso o fosse tais acréscimos 

imento com esta individualidade; ao contrário

páginas que, até certo ponto, concordam com as pontuações feitas, ou seja, um manuscrito 

pelo menos de acesso limitado aos membros da família. Quem sabe até uma escrita 

privada, mas de ordem familiar. À escrita privada com que trabalhamos cabe o acesso 

condicionado, limitado e reservado a poucos, sem desconsiderar que essa mesma escrita não é 

subtraída da vida em comunidade, mas é, principalmente, sobre ela. A ideia de privado como 

lugar do íntimo, como lugar de paz e refúgio familiar sobremaneira trabalhado nos volumes 

ida Privada não acompanha a escrita que aqui se pratica, ta

exprime. No Memorial, a efusão e sua difusão social

Aqui, a casa parece lugar de encontro e não de abrigo e descanso do mundo exterior.

se à rua tal qual um braço da convivência social, não deixando bem 

as fronteiras que separam uma vida pessoal dos demais espaços da casa e mesmo 

Essa maneira de relacionar-se, de conviver explica a propagação no manuscrito da 
                   

FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (
da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991
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Acréscimos complementares aos dias 22 e 16 de abril.       

 

As evidentes intervenções no manuscrito de Anna Joaquina levam a concluir não ser a 

exclusivamente individual, pois caso o fosse tais acréscimos 

imento com esta individualidade; ao contrário, o que vemos são 

páginas que, até certo ponto, concordam com as pontuações feitas, ou seja, um manuscrito 

pelo menos de acesso limitado aos membros da família. Quem sabe até uma escrita 

que trabalhamos cabe o acesso 

condicionado, limitado e reservado a poucos, sem desconsiderar que essa mesma escrita não é 

subtraída da vida em comunidade, mas é, principalmente, sobre ela. A ideia de privado como 

lugar do íntimo, como lugar de paz e refúgio familiar sobremaneira trabalhado nos volumes 

não acompanha a escrita que aqui se pratica, tampouco o 

sua difusão social lhe são recusadas. 

Aqui, a casa parece lugar de encontro e não de abrigo e descanso do mundo exterior.579 O 

rua tal qual um braço da convivência social, não deixando bem 

as fronteiras que separam uma vida pessoal dos demais espaços da casa e mesmo 

conviver explica a propagação no manuscrito da 

FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da 
das Letras, 1991, p. 201. 
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vida dos outros em detrimento da vida do “eu”; elucida sua abertura ao outro, sua escrita 

familiar, seus acréscimos simbólicos e, portanto, sua relação pública com e sobre a vida em 

comunidade. Tentamos dizer que, durante a prática escritural de Anna Joaquina, a memória 

recruta tempos, pessoas, cenas e circunstâncias que delineiam as dimensões culturais, as 

características e aparências ligadas à vida, reconstruindo, até certo ponto, as rotinas, mas 

expondo igualmente suas lacunas. É no contato com os outros que o mundo da escrita 

joaquiniana ganha forma e forma a própria tessitura da vida privada, onde o sensível é, de 

certo modo, liberado.  

Sua vida, compassada com o ritmo da natureza e depois das horas, conectada ao 

calendário cristão, manifesta sua individualidade no manuscrito somente por meio da 

designação de seus escritos e das pessoas neles inseridas, da eminência de alguns 

apontamentos, da marca de seu nome deixada na capa e primeiras páginas, demonstrando sua 

existência, em sua organização, naquilo que tematiza, enfim, não na inscrição introspectiva, 

no “desejo de decifrar a si próprio”.580 É por isso que o Memorial não se associa à 

individualidade e privacidade nos termos que ligam o corpo consigo mesmo, que transcendem 

o interior, mas no elo do corpo com os outros, na sua imediata troca. O seu “eu”, quando se 

exprime, dá-se através de sinais secretos, codificados, pois pertencentes apenas à esfera do 

pensamento. Em suma, a noção de privado que se instaura aparece desde que alinhada à sua 

concepção e modo de vida que, tendo na escrita uma voz, não se orienta por essa 

subjetividade; esta, contudo, oriunda do acúmulo de símbolos e sinais individuais, se realiza 

apesar daquela concepção, sussurrando, mas sem esperar ser ouvida.  

Nesse sentido, com o olhar voltado para os outros, e graças à sua escrita corrente, seu 

cotidiano ganhou status de arquivo, modelo de algo para se fixar no tempo; e não somente 

com Totó contou Anna Joaquina nesta empreita. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
580 CORBIN, Alain. A relação íntima ou os prazeres da troca. In: PERROT, Michelle (Org.). História da vida 

privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991a, p. 456. 



 

Imagem 41 – Um registro que não de Totó, nem de Anna Joaquina

Memorial, página de 03 a 24.05.1882.
           Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

 

   “Manda q.m pòde, e a sogra”, di

frente, que “falleceu o D.r Me[d].

sabe, ter vindo de Nhola, fez

escreveu o nome da peça encenada

complementam os relatos d

menos encontrado); que dividem não só o mesmo espaço, mas também as ideias propostas 

para o Memorial. São arranjos textuais praticados no manuscrito que confessam os traços de 

uma escrita realizada não 

estão inscritos nos papéis, ora como leitores ora como coautores. 

portanto, fazia parte de todas as 

este, pode até ter inspirado algum de seus membros. 

Na parte interior da capa que fecha o caderno escolar XXV encontramos, a lápis, 

alguns apontamentos que, seguramente, não foram 

dificultosa e desconhecida, porém, 

 

Sahi no dia 21 de Março de 1928 
Agosto de 1928. 
No dia 25 de setembro de 1928 fui para Cravinhos cheguei 15 de Março de 1929
26 de Agosto de 1929 entrei para a oficin
16 de Janeiro de 1930 sahi da oficina de Hugo
Dia 24 de Fevereiro de 1930 fui para Morrinhos.
Cheguei de Morrinhos no dia 16 de Março de 1930
4 de Ju

 

Tomar o papel para nele escrever o cotidiano, neste momento, 

incomum na casa da autora

visto que os recursos textuais empregados, tais como o tipo de relato e a chamada por datas, 

                                                          
581 Caderno escolar com notas que v

Um registro que não de Totó, nem de Anna Joaquina

, página de 03 a 24.05.1882. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

pòde, e a sogra”, diz a letra não identificada. Totó escreveu logo à 

Me[d].os no Ouro fino”. A letra que não é de 

fez outra inclusão na página anterior, no dia 15 de abril. Nesta, ela 

encenada no teatro, mas a qual ninguém foi. 

complementam os relatos da memorialista, quando não os assumem completamente

ue dividem não só o mesmo espaço, mas também as ideias propostas 

. São arranjos textuais praticados no manuscrito que confessam os traços de 

 somente para si, mas partilhada ainda com os outros, pois estes 

, ora como leitores ora como coautores. A família

parte de todas as instâncias que acompanharam a confecção do 

este, pode até ter inspirado algum de seus membros.  

Na parte interior da capa que fecha o caderno escolar XXV encontramos, a lápis, 

alguns apontamentos que, seguramente, não foram feitos por Anna Joaquina. A escrita 

dificultosa e desconhecida, porém, seguiu o padrão utilizado por ela e relata

Sahi no dia 21 de Março de 1928 – no dia 25 cheguei de Morinho 
Agosto de 1928.  
No dia 25 de setembro de 1928 fui para Cravinhos cheguei 15 de Março de 1929
26 de Agosto de 1929 entrei para a oficina de Hugo  
16 de Janeiro de 1930 sahi da oficina de Hugo 
Dia 24 de Fevereiro de 1930 fui para Morrinhos. 
Cheguei de Morrinhos no dia 16 de Março de 1930 
4 de Junho de 1930 Empreguei no Zacheu 581 

Tomar o papel para nele escrever o cotidiano, neste momento, 

incomum na casa da autora. O formato do escrito apresentado nesse trecho cola

visto que os recursos textuais empregados, tais como o tipo de relato e a chamada por datas, 

                   
Caderno escolar com notas que vão de 01 de setembro de 1927 a 31 de dezembro de 1928.
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Um registro que não de Totó, nem de Anna Joaquina.     

 

da. Totó escreveu logo à 

de Lili e que pode, quem 

outra inclusão na página anterior, no dia 15 de abril. Nesta, ela 

ninguém foi. São intervenções que 

assumem completamente (caso 

ue dividem não só o mesmo espaço, mas também as ideias propostas 

. São arranjos textuais praticados no manuscrito que confessam os traços de 

partilhada ainda com os outros, pois estes 

família de Anna Joaquina, 

que acompanharam a confecção do Memorial e, 

Na parte interior da capa que fecha o caderno escolar XXV encontramos, a lápis, 

por Anna Joaquina. A escrita 

relata: 

no dia 25 cheguei de Morinho [sic] (25 de 

No dia 25 de setembro de 1928 fui para Cravinhos cheguei 15 de Março de 1929 

Tomar o papel para nele escrever o cotidiano, neste momento, já não seria situação 

e trecho cola-se ao dela 

visto que os recursos textuais empregados, tais como o tipo de relato e a chamada por datas, 

ão de 01 de setembro de 1927 a 31 de dezembro de 1928. 
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são uma espécie de reprodução do modelo de escrita encontrado em seu Memorial. Com 

acerto, deste último recolheu-se as maneiras de dizer através do lápis. 

Ao sobrepormos as datas referenciadas no trecho acima com as notas presentes no 

manuscrito, descobrimos tratar-se do filho caçula de Benedita, o Evaristo, então com treze a 

quinze anos de idade.582 Os relatos efetuados na primeira pessoa do singular ratificam esta 

afirmação. Sobre as datas assentadas por Evaristo na parte interna da capa final, deste modo 

foram efetuadas pela memorialista. 

 

Dia 21 As 3 ½ hora da madrugada Partiu d’aqui o meu Saudoso Evaristo p.a 
Morrinhos o q.’ nos deixou grandes Saudades [...].583  
Dia 25 As 8 h.as da manhan Evaristo chegou de Morrinhos. As 7 h.as da noite Nenem 
m.er de Eduardo veio vizita-lo, e t.mb.m João da Costa (avô).584 
Dia 25 O nosso Evaristo foi p.a Cravinhos – colegio de D.r Rangel, e nos ficamos 
muito saudosas...585 
Dia 15 Evaristo veio de Morrinhos q.’ a um mez estava.586  
Dia 26 Evaristo entrou p.a officina de marsineiro [sic] p.a aprender com o Hugo 
Argenta.587 
Dia 16 Evaristo sahiu da oficina de marcineiros [...].588  
Dia 24 As 7 h.as da manhan Evaristo partiu daqui p.a Morrinhos, q.m levou foi o f.o 
de João Albano chama-se Jahúrú [...].589 
Dia 16 [...] As 10 h.as Evaristo chegou de morrinhos.590 
Dia 4 Evaristo empregou-se no negocio de Zacheu Alves de Castro [...].591 

 

O filho de Benedita realizou nove apontamentos que abarcam um período de 

aproximadamente três anos em um mesmo espaço do papel. Diferente de Anna Joaquina, suas 

notas concentram-se somente em sua pessoa, naquilo que fez, para onde foi e de onde voltou; 

eventos igualmente amarrados à sua data de ocorrência. Devemos considerar a hipótese de 

Evaristo ter também escrito no presente, isto é, conforme os acontecimentos foram se 

passando. Entretanto, mediante a forma que os colocou no papel e como os escreveu, cremos 

que seus registros foram realizados numa única oportunidade ou, pelo menos, num par delas. 

Na contracapa final, os apontamentos do filho de Benedita são contínuos, em bloco, e o tempo 

de sua escrita é bem menor que o tempo dos fatos. Dizemos que, num mesmo momento, 

Evaristo descreveu sua ida e sua volta, distantes em meses na prática vivenciada, mas 
                                                           
582 Em 20 de julho de 1914, Anna Joaquina registrou: “As 2 horas da m.a Benedicta pariu 2º f.o a Sinhâna do 

Firmo veio assistir”. Meses depois, ela conta de seu batizado: “Lili e S.r Evaristo baptizarão o 2º f.o de Ben.e 
(teve nome do bizavôu [sic])”. Cf. MARQUES, 1914.07.20; MARQUES, 1914.10.26. 

583 MARQUES, 1928.03.21. 
584 MARQUES, 1928.08.25. 
585 MARQUES, 1928.09.25. 
586 MARQUES, 1929.03.15. 
587 MARQUES, 1929.08.26. 
588 MARQUES, 1930.01.16. 
589 MARQUES, 1930.02.24. 
590 MARQUES, 1930.03.16. 
591 MARQUES, 1930.06.04. 
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contíguas na prática escriturística. Sobre este fato, pensamos na possibilidade do jovem ter 

consultado o Memorial para realizar sua própria memória. Uma consulta do caderno em que 

escreveu e dos cadernos posteriores já escritos por Anna Joaquina? Ou esta busca pelas 

informações pertinentes a ele teria acompanhado a produção do manuscrito pela autora, sendo 

assentadas, no mesmo lugar, conforme a oportunidade de vê-los fosse aparecendo? Como 

dissemos, pouco acreditamos que os três anos contemplados pelo lápis de Evaristo tenham 

sido efetuados em vários contatos com este espaço, o que não torna, todavia, descartável a 

hipótese contrária. Dessa maneira, teria ele os anexado no Memorial somente após sua 

interrupção permanente, isto é, após o dia 17 de dezembro de 1930? Não temos como 

precisar. Evaristo não mais escreveu no manuscrito de Anna Joaquina, mas seu contato com 

ele ficou evidente. 

 

2.2.3 Uma escrita do cotidiano, mas não uma prática de todos os dias 

 

Num tom lacônico, Anna Joaquina seguia apontando os acontecimentos que, sob sua 

ótica, mereceram lugar em seu suporte e, por consequência, na memória. Suas linhas não são 

casuais, mas o resultado de uma prática disciplinada, uma vez que seus relatos se encontram 

rigidamente ordenados por uma cronologia. Isto quer dizer que, ao cabo de um mês, poucos 

foram os dias, dependendo do período pelo qual a memorialista estivesse atravessando, 

negligenciados por ela; e dizem mais, que na reconstituição dos eventos a escrevente se 

preocupou em amarrar fielmente o fato narrado à sua data correspondente, corrigindo-a, 

inclusive, quando um equívoco acontecia (e constam muitos no Memorial).  

As correções efetuadas por Anna Joaquina indicam que ela não registrava 

obrigatoriamente no mesmo dia do acontecido a ser relatado, mas que as eventuais confusões 

podem ter ocorrido justamente pela distância, ainda que curta de tempo, entre o fato a narrar e 

a narrativa do fato, bem como pelo aparente registro simultâneo de um grupo de dias já 

sucedidos. O sinal mais expressivo e que nos leva a imaginar essa ocorrência durante o 

processo de construção do Memorial é a presença de registros descontínuos quanto à 

sequência de datas, mas também às inúmeras retificações que a autora fez junto a esses 

números, responsáveis por localizar o suposto leitor no tempo do evento e, por que não, a 

própria escrevente e seus familiares, igualmente leitores, como logo veremos.  

Na passagem abaixo, verificamos uma confusão por parte da memorialista quanto às 

datas às quais pertencem os apontamentos, já que ela as riscou, colocando à frente os números 

corretos. Vemos também um conjunto de apontamentos desordenados, ou seja, ao invés de 



 

anotações que acompanham a ordem crescente do tempo que transcorre

maioria dos relatos no Memorial

sete e, após o dia sete, o dia seis 

 

Imagem 42 – Acerto das datas e registros descontí

          Memorial, página de 30.03 a 11.04.1884.
         Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

 

O trecho apresentado revela que a série desordenada de dias pode ser resultado de uma 

possível distância entre o aconteci

respeitar uma ação da memória e não a organização da escrita

anteriores. Assim, supomos

única vez; momento este em que se confundi

evento. No penúltimo registro da página, na segunda versão do dia sete, vemos que ela não 

terminou o que estava escrevendo, abandonando a nota

onze. São indícios que evidenciam que Anna Joaquina não 

e que, habitualmente, registr

em um único momento. A frase não finalizada e o intervalo gerado entre o dia seis e onze 

podem demonstrar uma falha na memória que a autora preferiu omitir em vez de arriscar seu 

anotações que acompanham a ordem crescente do tempo que transcorre,

Memorial, o que encontramos é o registro do dia cinco seguido do dia 

sete e, após o dia sete, o dia seis foi colocado; na sequência, novamente o dia sete do mês.

Acerto das datas e registros descontínuos ao final da página

, página de 30.03 a 11.04.1884. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

O trecho apresentado revela que a série desordenada de dias pode ser resultado de uma 

possível distância entre o acontecimento e o seu assentamento nos papéis, pois 

respeitar uma ação da memória e não a organização da escrita, manifestada nos registros 

omos que passados alguns dias, a autora dispôs-

te em que se confundira sobre a data que se ligava à recordação do 

evento. No penúltimo registro da página, na segunda versão do dia sete, vemos que ela não 

terminou o que estava escrevendo, abandonando a nota; e que o dia seguinte no papel é o dia 

ão indícios que evidenciam que Anna Joaquina não praticava sua escrita

e que, habitualmente, registrava em porções, ou seja, anotava um conjunto de dias já passados 

em um único momento. A frase não finalizada e o intervalo gerado entre o dia seis e onze 

podem demonstrar uma falha na memória que a autora preferiu omitir em vez de arriscar seu 
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, como acontece com a 

, o que encontramos é o registro do dia cinco seguido do dia 

colocado; na sequência, novamente o dia sete do mês. 

nuos ao final da página.         

 

O trecho apresentado revela que a série desordenada de dias pode ser resultado de uma 

mento e o seu assentamento nos papéis, pois demonstram 

manifestada nos registros 

-se a relatá-los de uma 

sobre a data que se ligava à recordação do 

evento. No penúltimo registro da página, na segunda versão do dia sete, vemos que ela não 

e que o dia seguinte no papel é o dia 

praticava sua escrita todos os dias 

um conjunto de dias já passados 

em um único momento. A frase não finalizada e o intervalo gerado entre o dia seis e onze 

podem demonstrar uma falha na memória que a autora preferiu omitir em vez de arriscar seu 



 

registro; uma falha provocada por um distanc

acostumada a dar entre um exercício e outro.  

Nos registros efetivado

incidências em que a autora

por completo ora as rasurando ou mesmo tentando apagá

dedo sobre a escrita recém-

 

Imagem 43 – Acerto das datas registradas

           Memorial, página de 26.07 a 01
           Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

Nesta imagem, observamos o reajuste efetuado pela 

quais se transformaram, com a sobre

oito e trinta, ou seja, um dia à frente das datas abolidas, exceto pelo dia 30 de julho que 

ocupou o lugar do que era o n

completamente (a imagem não permite essa verificação, mas

Essas retificações não devem ter sido efetuadas no exato dia em que os relatos foram 

inscritos, mas, possivelmente, num segundo contato. Talvez, no ato do registro do dia trinta e 

um, Anna Joaquina tenha se dado conta do equívoco temporal e efetuado

alterações. Os traços de sua pena 

mas que, em diversas ocasiões, retomou

registro; uma falha provocada por um distanciamento maior do que provavelmente estava 

acostumada a dar entre um exercício e outro.   

efetivados em suas folhas chamou-nos a atenção a frequência das 

a autora reconsiderou as datas prescritas. Ela corrigiu

rasurando ou mesmo tentando apagá-las numa ação imediata de deslizar o 

-depositada na página, deixando-lhe um rastro.

Acerto das datas registradas. 

, página de 26.07 a 01.08.1901. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

 

esta imagem, observamos o reajuste efetuado pela escrevente 

com a sobreinscrição, nos números vinte e seis, vinte e sete, vinte e 

u seja, um dia à frente das datas abolidas, exceto pelo dia 30 de julho que 

ocupou o lugar do que era o numeral vinte e oito e que a autora quase conseguiu apagar 

imagem não permite essa verificação, mas o contato com a página sim). 

retificações não devem ter sido efetuadas no exato dia em que os relatos foram 

inscritos, mas, possivelmente, num segundo contato. Talvez, no ato do registro do dia trinta e 

Anna Joaquina tenha se dado conta do equívoco temporal e efetuado

lterações. Os traços de sua pena apontam que ela não escrevia necessariamente todos os dias, 

mas que, em diversas ocasiões, retomou sua prática alguns dias depois, recapitulando os 
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iamento maior do que provavelmente estava 

nos a atenção a frequência das 

reconsiderou as datas prescritas. Ela corrigiu-as, ora as riscando 

las numa ação imediata de deslizar o 

rastro. 

 

 nas datas expostas, as 

os números vinte e seis, vinte e sete, vinte e 

u seja, um dia à frente das datas abolidas, exceto pelo dia 30 de julho que 

vinte e oito e que a autora quase conseguiu apagar 

o contato com a página sim). 

retificações não devem ter sido efetuadas no exato dia em que os relatos foram 

inscritos, mas, possivelmente, num segundo contato. Talvez, no ato do registro do dia trinta e 

Anna Joaquina tenha se dado conta do equívoco temporal e efetuado, assim, as 

necessariamente todos os dias, 

alguns dias depois, recapitulando os 
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acontecimentos, revisando-os inclusive. E mais, que a autora do Memorial não registrava a 

informação no mesmo dia de sua ocorrência, mas posteriormente. Em outra oportunidade, é a 

notícia expressa que confirma este fato. Quando a memorialista escreve que no dia 21 de 

junho “Faleceu o Cap.m Joaquim Alves de Oliveira enterrou dia 22”592 – ainda que tenha feito 

um registro para o dia vinte e dois desse mês, mas com outra informação – ela divulga que o 

assentamento da nota no papel aconteceu, portanto, somente após o enterro do indivíduo de 

quem o apontamento trata. Além disso, desvela uma prática que pode comportar na página, 

em uma única ocasião, em uma única data, um grupo de acontecimentos que obedecem a mais 

de um tempo do calendário: neste caso, a data do falecimento que pertence ao dia vinte e um e 

a data do enterro, registrado premonitoriamente no manuscrito em relação ao seu dia de 

ocorrência, no dia vinte e um; dessa maneira, tal registro certamente foi lançado na página 

somente depois de sucedido, após o próprio dia vinte e dois se ainda considerarmos o tempo 

verbal da palavra “enterrar”. 

Como já mencionamos, Anna Joaquina anotava tudo o que podia – “o q.’ se der” para 

registrar –, contemplando alguns eventos que respeitavam o regime de escrita pensado para o 

seu projeto escritural, isso é, que não deviam faltar no Memorial. Para tanto, ela utilizava 

alguns mecanismos textuais que expressam seu cuidado com o tempo cronológico em suas 

páginas. Em algumas situações, a autora utilizou o “x” como símbolo a fim de ligar as 

informações distantes na folha, mas referentes a um mesmo dia do mês. A ocorrência não é 

comum, mas intui-se com ela que os acontecimentos eram lançados no manuscrito e que 

alguns deles foram lembrados ou sabidos após o momento primeiro da escrita da data na qual 

deveriam se inserir, ou seja, algum tempo depois de sucedidos no cotidiano e no próprio 

Memorial. Este status, portanto, não os impossibilitou de fazerem parte do acervo 

memorialístico desejado pela autora, uma vez que ela encontrou seus meios de trazê-los à luz. 

As imagens que subseguem representam esta ideia na medida em que nos mostram o que 

chamaremos de resgate do dia do mês, ou seja, a anotação de um episódio em tempo desigual 

ao dia do registro ao qual pertence e que já havia sido concretizado na página. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
592 MARQUES, 1890.06.21. 



 

Imagem 44 – Dois registros referentes ao dia dez em lugares distintos da página

Memorial, página de 10 a 20.08.1884.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Nesta passagem, visualizamos

registro do dia dez no lugar que normalmente ocupa

e antes do dia onze; todavia, quase ao término da página, 

correspondente à mesma data

momento, na primeira linha da 

na segunda oportunidade, relat

Dois registros referentes ao dia dez em lugares distintos da página

, página de 10 a 20.08.1884. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Nesta passagem, visualizamos melhor a questão, pois nela, no alto da página,

registro do dia dez no lugar que normalmente ocuparia, ou seja, depois do registro do dia nove 

odavia, quase ao término da página, encontramos

correspondente à mesma data, porém com informação diversa e adicional

, na primeira linha da folha, Anna Joaquina conta da visita de “

na segunda oportunidade, relatou o casamento de “Benedita com M.el Bailão”
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Dois registros referentes ao dia dez em lugares distintos da página. 

 

, no alto da página, consta o 

, depois do registro do dia nove 

encontramos outra nota 

diversa e adicional. No primeiro 

“Annica de Nhoca”. Já 

Bailão”, o que indica ter 
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sido esse evento conhecido pela escrevente somente dias após sua ocorrência no cotidiano e, 

dessa maneira, apareceu depois de algumas linhas já preenchidas. Assim, os registros 

encontram-se conectados pela data que os legitima, mas também pela marca do “x” que os 

antecede. Outro ponto que podemos pensar com essa passagem diz respeito ao distanciamento 

temporal entre um contato e outro com o manuscrito. Anna Joaquina não escrevia todos os 

dias e provavelmente soube do casamento de Benedita alguns dias após a data de seu 

acontecimento. Não temos como mensurar o dia exato de seu assentamento nos papéis, mas 

sua localização na página informa-nos que a memorialista não passava longos períodos sem 

escrever, pois a reincidência do dia dez está posicionada apenas oito ou nove dias após o seu 

apontamento primeiro, na primeira linha. Nesse sentido, podemos considerar que a 

informação pode ter sido acrescida ao Memorial no segundo ou terceiro contato com o mesmo 

durante esse intervalo.   

Na passagem seguinte percebemos que o “x” ganhou função semelhante: ligar as 

informações de um mesmo tempo em uma mesma página. Entretanto, acreditamos que neste 

ponto o mecanismo tenha sido acionado ou por uma falha da memória momentânea, resgatada 

instantes depois, ou por se tratar de acontecimentos que, a princípio, Anna Joaquina não 

registraria, mudando, portanto, de ideia. Houve o resgate do acontecimento, correspondente 

ao dia 07 de março de 1901, que traz a notícia complementar de que Jerônimo esteve com 

Naninha em casa da autora naquela noite e que à tarde Austriclino também, despedindo-se 

para ir ao Rio de Janeiro. Não é o tipo de anotação que a lógica do Memorial explica, isto é, 

uma adição de algo que se soube tempos depois como é o caso dos informes sobre 

casamentos, nascimentos ou falecimentos, por exemplo; ou ainda como uma nota colocada 

num contato posterior com o manuscrito, no dia seguinte, por exemplo. Podemos imaginar 

esta hipótese, mas a tomamos como remota ante ao conteúdo que o registro exprime, 

maiormente, além do curto espaço no papel entre o registro primeiro e o seu complemento. Se 

o suplemento da informação tivesse sido adicionado num segundo encontro com o Memorial, 

após a data de seu pertencimento, o dia oito não deveria estar entre elas. E, uma vez que está, 

retomamos os dois motivos apresentados no início deste parágrafo: seria em razão ou de uma 

falha da memória ou de uma mudança de ideia. O lugar e o conteúdo do registro são, então, 

pontuais a essa reflexão porque revelam que não houve uma introdução abrupta como em 

alguns casos que discutiremos à frente. Ao contrário, a notícia teve seu espaço – duas linhas – 

e foi registrada muito próxima à data da qual faz parte. 

 

 



 

Imagem 45 – Dois registros de um mesmo dia ligados pelo “x”

Memorial, página de 01 a 12.03.1901.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Nestes trechos, averiguamos que

conhecidos após a primeira menção d

deixaram de ser prestigiados pela 

os supostos desígnios que permearam

manuscrito, isto é, a existência de um projeto evocativo 

amarra à superfície do tempo, 

antanho ligados à sociabilidade da Cidade de Goiás. São arquivos de papel que, sob o ponto 

de vista de quem os valorizou

espaço em arquivos físicos

arquivar na qual, por ora, não iremos adentrar.

que Anna Joaquina optava

ideia de projeto evocativo como algo pensado e ideali

que nos mostram não só um pouco d

mas que, especialmente, muito ilustra

que não poderiam ficar de fora d

Ao analisar os temas recorrentes no 

acrescidos num tempo posterior

Dois registros de um mesmo dia ligados pelo “x”. 

, página de 01 a 12.03.1901. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

trechos, averiguamos que há evidências no Memorial de 

a primeira menção da data em que ocorreram, mas que 

deixaram de ser prestigiados pela pena da autora, o que nos coloca a pensar 

ostos desígnios que permearam e modelaram, de certa forma, a concepção do 

, a existência de um projeto evocativo pensado por Anna Joaquina e 

amarra à superfície do tempo, através de uma prática de arquivamento, os acontecimentos

sociabilidade da Cidade de Goiás. São arquivos de papel que, sob o ponto 

de vista de quem os valorizou, descreveram a história, mas também entraram nela ao ganhar 

arquivos físicos (privados e/ou institucionais); uma dupla co

não iremos adentrar. A questão aqui é outra. Os

ava por arquivar em seus papéis são pertinentes para corroborar es

de projeto evocativo como algo pensado e idealizado de alguma maneira

um pouco de sua vontade em resguardar o tempo deixado para trás, 

muito ilustram de suas preferências, com respeito a

que não poderiam ficar de fora de sua prática escritural.  

Ao analisar os temas recorrentes no Memorial, sobretudo aqueles claramente 

num tempo posterior, encaixados segundo o interesse da memorialista
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 eventos lembrados ou 

em que ocorreram, mas que nem por isso 

a pensar novamente sobre 

, de certa forma, a concepção do 

pensado por Anna Joaquina e que 

, os acontecimentos de 

sociabilidade da Cidade de Goiás. São arquivos de papel que, sob o ponto 

, descreveram a história, mas também entraram nela ao ganhar 

; uma dupla concepção do ato de 

A questão aqui é outra. Os indicativos daquilo 

são pertinentes para corroborar essa 

zado de alguma maneira, na medida em 

resguardar o tempo deixado para trás, 

com respeito aos apontamentos 

, sobretudo aqueles claramente 

memorialista em arquivar 



 

tais movimentos da vida, compreendemos algumas das funções intrínsecas 

pois trazemos à tona o grupo de temas

relevantes para seu manuscrito

datas de uma vida” aquelas que costumam pontuar o curso de uma exi

as festas e aniversários, o casamento, os nascimentos, os batizados, a primeira comunhão, as 

idas e despedidas, a morte e o luto. São ritos sociais que dão sentido 

e, assim, da sociedade na qual ele está ins

No fragmento a seguir encontramos 

de janeiro de 1883, a princípio

narra. O que queremos dizer é que, e

Memorial pela ordem e importância 

ordem são articuladas ao manuscrito

Nesse sentido, a organização espacia

inoportuno para uma nota oportuna ao arquivo pessoal de Anna Joaquina

 
Imagem 46 – Acréscimo do dia dois efetuado entrelinhas com outra cor de tinta

 Memorial, página de 01 a 10.01.1883.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Ainda que já transcorridas

das “grandes datas de uma vida

inserções assentadas em um tempo diferente 

                                                          
593 MARTIN-FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (

vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991

tais movimentos da vida, compreendemos algumas das funções intrínsecas 

pois trazemos à tona o grupo de temas que Anna Joaquina não deixava de 

seu manuscrito: “as grandes datas de uma vida”.593 Entendemos por “grandes 

datas de uma vida” aquelas que costumam pontuar o curso de uma existência, nomeadamente, 

as festas e aniversários, o casamento, os nascimentos, os batizados, a primeira comunhão, as 

idas e despedidas, a morte e o luto. São ritos sociais que dão sentido à 

e, assim, da sociedade na qual ele está inserido.  

No fragmento a seguir encontramos um espaço não destinado para a escrita do dia 

a princípio, mas que foi preenchido pela força da qualidade do 

. O que queremos dizer é que, entrelinhas, o registro do dia dois fo

e importância do assunto que carrega: um falecimento. Notícias 

manuscrito mesmo que com adequações espaciais

Nesse sentido, a organização espacial e estética da página se sujeita 

inoportuno para uma nota oportuna ao arquivo pessoal de Anna Joaquina

Acréscimo do dia dois efetuado entrelinhas com outra cor de tinta

, página de 01 a 10.01.1883. 
agem particular/Acervo IPEHBC. 

inda que já transcorridas no cotidiano existencial, o resgate por parte da escrevente 

das “grandes datas de uma vida” é uma constante no Memorial e demonstram claramente as 

em um tempo diferente do tempo cronológico do qual 

                   
FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (

da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991
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tais movimentos da vida, compreendemos algumas das funções intrínsecas à sua produção, 

deixava de conceber como 

Entendemos por “grandes 

stência, nomeadamente, 

as festas e aniversários, o casamento, os nascimentos, os batizados, a primeira comunhão, as 

trajetória do indivíduo 

espaço não destinado para a escrita do dia 02 

preenchido pela força da qualidade do evento que 

o registro do dia dois foi adicionado ao 

um falecimento. Notícias dessa 

mesmo que com adequações espaciais, como foi o caso. 

 a elas, cedendo lugar 

inoportuno para uma nota oportuna ao arquivo pessoal de Anna Joaquina. 

Acréscimo do dia dois efetuado entrelinhas com outra cor de tinta. 

 

resgate por parte da escrevente 

e demonstram claramente as 

tempo cronológico do qual deveriam fazer 

FUGIER, Anne. Os ritos da vida privada burguesa. In: PERROT, Michelle (Org.). História da 
da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Cia das Letras, 1991, p. 235-260. 



 

parte na folha e no qual se pratica a escrita

dia dois entre os registros efetuados em cor preta

Na imagem abaixo, Anna Joaquina fe

maio de 1900, contando que “Titia teve o 2 filho”. Vemos ainda que esta página já contava

com um registro referente a ess

do dia dez e após o dia oito, 

Henrique Peclat para dar “pê

 

Imagem 47 – Acréscimo efetuado no espaço anterior à margem esquerda

Memorial, página de 06 a 11.05.1900.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Nesta inserção, vemos que o

melhor, foi ajustado de acordo com a situação imposta

do dia nove sem que houvesse espaço na folha

evento narrado, mas sua colocação 

registrada primeiramente.   

No trecho a seguir temos novamente dois acréscimos, 

artifício textual: entre parên

que pareciam a ela essenciais 

e no qual se pratica a escrita. O uso da tinta de cor violeta

s registros efetuados em cor preta deixa esta evidência gritante. 

Na imagem abaixo, Anna Joaquina fez um apontamento complementar ao dia 09 de 

maio de 1900, contando que “Titia teve o 2 filho”. Vemos ainda que esta página já contava

com um registro referente a essa data em lugar convencional, ou seja, antes do apontamento 

do dia dez e após o dia oito, cuja nota relata a ida de Nhola, Mariquinha e Maria à chácara de 

pêzames p.a Cirila da morte da maÿ della”. 

Acréscimo efetuado no espaço anterior à margem esquerda

, página de 06 a 11.05.1900. 
particular/Acervo IPEHBC. 

inserção, vemos que o acréscimo ganhou lugar, aparentemente, inadequado, ou 

ajustado de acordo com a situação imposta: a inclusão necessária da informação 

do dia nove sem que houvesse espaço na folha. A ação espelha não só a importância do 

, mas sua colocação a posteriori ao seu dia de ocorrência e 

 

trecho a seguir temos novamente dois acréscimos, realizados, 

: entre parênteses. Com este sinal gráfico Anna Joaquina 

m a ela essenciais para constar no manuscrito, pois mesmo em posição temporal 
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violeta para o acréscimo do 

a evidência gritante.  

z um apontamento complementar ao dia 09 de 

maio de 1900, contando que “Titia teve o 2 filho”. Vemos ainda que esta página já contava 

a data em lugar convencional, ou seja, antes do apontamento 

a ida de Nhola, Mariquinha e Maria à chácara de 

Acréscimo efetuado no espaço anterior à margem esquerda. 

 

lugar, aparentemente, inadequado, ou 

a inclusão necessária da informação 

não só a importância do 

ao seu dia de ocorrência e à sua data 

realizados, porém, com outro 

Joaquina oferece informações 

, pois mesmo em posição temporal 


