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Práticas de escrita e de arquivamento: uma busca de sentido por meio das formas de 

inscrição no Memorial de Lembrança de Anna Joaquina (Cidade de Goiás, 1881-1930)  

Danielli da Silva Borges Reis* 

 

 
Dia 6 D. Anna e Virginia pasarão [sic] dia aqui. e detarde fomos no matadoro; 
depois passamos em casa de D.r Azeredo e Silo[...]1 em casa do Bueno, de lá 
levamos ellas em caza de Mariq.a. 
Dia 7 P.e Pio e D.r Azeredo estiverão aqui; denoite hove [sic] Theatro [por]2 
beneficio de S.ta Barbara. esteve bom, (o titulo é o Cazam.to Singular, e a Criada 
impagável e os dois surdos) nessa noite depois do Theatro hove baile em caza de D.r 
Azeredo. 
Dia 8 foi dia de Nossa Senhora da Abbadia, fomos a missa depois fomos em caza de 
Mariq.a depois Lili ficou lá, as 10 oras [sic] do dia Virginia e Donnanna forão [sic] 
p.a roça depois Joaq.m Fern’z esteve aqui. detarde a procição [sic] passou aqui no 
ritemtem (dia 7 Auristella teve criança, as 10 oras da n[oite] (MARQUES, 
1881.09.06-08)3. 
[...] 
[Dia] 10 o Eduardo fez Cavalhadas Bailes (isto é eu não fui) depois das Cavalhadas 
acabadas houve o baile offerecido aos Cavalheiros (esse eu fui.) 
[Dia] 15 Houve baile em Caza do Chico Vianna, eu e Lili fomos Em Lovôr de ter 
elle sido Cap.m do mastro do Divino. 
[Dia] 16 Domingo – Eu e Nhola fomos ao Siminario [sic] na festa do coração de 
Jezus. O Sermão foi pregado p.lo Bispo. 
[Dia] 17 Maria Hipolita veio aqui falar p.a p.r  menina na escola nessa tarde Nhola 
foi na caza do Juca Roz’. Ver Mariq.a e D. Deolinda veio aqui. nessa noite chegou o 
Correio da Côrte trazendo a notícia da queda do partido Conservador; houve muitos 
fogos, e mais tarde houve uma alvorada concorr.a. 
[Dia] 18 Lili foi ao Seminario (MARQUES, 1889.06.10-18). 
 

Em face destes dois fragmentos, no que diz respeito à forma e ao tipo de registro, 

apresentamos como Anna Joaquina da Silva Marques se expressa através da prática de escrita 

em seu Memorial de Lembrança. Observamos aqui notas, no mais das vezes, breves e 

pontuais, nas quais não cabem narrativas nem tampouco descrições detalhadas, apenas 

registros curtos e precisos devidamente enlaçados pelo dia ao qual representa. Cabe-nos 

lembrar não ser a autora do Memorial, Anna Joaquina Marques, uma escritora e sim uma 

escrevente nos moldes conceituais apresentados por Roland Barthes que define escrevente 

como aquele que utiliza a linguagem escrita como um meio para atingir um fim – 

“testemunhar, explicar, ensinar” – o que faz com que a linguagem seja reduzida “à natureza 
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* Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás – UFG/bolsista 
CAPES. 
1 Aqui, este símbolo indica um trecho do Memorial onde não é possível realizar a leitura da palavra completa, 
tampouco deduzir por comparação ou outro instrumento metodológico. 
2 As palavras que se encontram entre colchetes não estão explícitas no Memorial devido às traças ou perda de 
material, mas podem ser inferidas por analogia ou comparação do trecho indeterminado com outros trechos.�
3 As referências a respeito do Memorial seguirão a ordem autoria, ano, mês e dia, quando necessário for, em que 
o registro foi feito.  
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de um instrumento”, sem maiores preocupações técnicas sobre as palavras. Ao pensar a 

escrita, ou melhor, a prática de escrita do escrevente como veículo de uma provável ideia, 

chamamos a atenção ao aspecto funcional dessa “nova” ação permeada por um ritmo que lhe 

é próprio e particular: a manifestação imediata, emancipada dos elementos mercadológicos e 

regras de emprego, de gênero e composição, cuja máxima é a de dizer, dizer sem demora, mas 

dizer (BARTHES, 2007, p. 37-38). Assim, Anna não era escritora e a escrita do Memorial se 

afigura como sua única obra. Seus cadernos,4 que compõem o documento, comportam um 

total de praticamente 50 anos de registros de fatos e acontecimentos que cobrem grande parte 

da vida da autora e do cotidiano que a cerca, a sociabilidade vilaboense de então; todavia, em 

suas páginas, o sujeito escrevente que se mostra ao leitor pouco parece observar da própria 

vida, relatando o que todos aparentemente podem ver.  

Supõe-se que a memorialista tenha aprendido as primeiras letras com a própria mãe, 

Dona Luiza Joaquina da Silva que, de acordo com Célia Brito (1874) – a saber, ex-aluna da 

mestra Nhola, 5 irmã de Anna Joaquina –, possuía escola particular.6 Aparentemente, Anna 

Joaquina fez parte do núcleo comum na sociabilidade vilaboense. Sua presença registrada em 

alguns dos principais eventos da cidade, bem como a aproximação com algumas das famílias 

mais reconhecidas da cidade, nos parece provir da influência dos irmãos, especificamente de 

Totó7 e Nhola. Não se casou, não teve filhos e morrera em 1932 num acidente de carro rumo a 

Curralinho, atual Itaberaí, aos 77 anos. O carro em que estava capotou na “curva da morte” 

(CARVALHO, 2008a, p. 128-129). Não fora professora como as irmãs, Nhola e Lili,8 ainda 

���������������������������������������� �������������������
4 São mais de vinte volumes originais que fazem parte do acervo do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos 
do Brasil Central (IPEHBC). 
5 A professora Pacífica Josefina de Castro – a Mestre Nhola ou Inhola – prestara papel fundamental na história 
da educação da cidade, sendo, inclusive, homenageada em quinze de novembro de 1919 com o jubileu de ouro 
no magistério “numa louvável demonstração de gratidão e civismo dos seus ex-alunos” (BRITO, 1974, p. 78). 
Nascera em 22 de setembro de 1846 e não em 1826 como indicara Célia Brito em sua obra “A mulher, A história 
e Goiás”. Viveu 86 anos, falecendo em sua casa, na rua do Carmo nº 22 no dia 11 de fevereiro de 1933 
(CARVALHO, 2008a, p. 95-116). 
6 Anna Joaquina era filha natural, expressão comum em sua sociedade, isto é, nascida de uma “relação ilícita” 
não regulamentada pelo sacramento do matrimônio, assim como seus outros cinco irmãos – Esmira, Totó, Nhola, 
Mariquinha e Lili – todos filhos de Dona Luiza. A mãe de Anna Joaquina relacionou-se com diferentes homens 
ao longo de sua vida e no caso específico de nossa memorialista a relação se deu com um funcionário público e 
reconhecido clérigo da capital da província, Pio Joaquim Marques (CARVALHO, 2008a, p. 73-75). 
7 Antônio Luiz de Castro nascera em 07.11.1844. Filho natural de Antônio José de Castro, um renomado 
professor do ensino mútuo da cidade de Goiás e também pai de Mariquinha e Mestra Nhola, “fez parte da 
‘Mocidade Goiana’, proveniente das ‘famílias arremediadas’, que conseguiram emprego na administração 
estadual”, mas isso certamente por influência de seu pai, não desconsiderando seus méritos próprios. Se casara 
em 28.05.1904 com Maria Augusta de Oliveira, ou “Iaya Albano”, aos sessenta anos de idade (CARVALHO, 
2008a, p. 81-89).   
8 A mãe de Anna Joaquina deu seu nome a sua filha caçula, Luiza Joaquina da Silva Marques, que nascera em 
09.03.1858. Lili, como era comumente chamada, recebera, assim como Anna Joaquina, o sobrenome do pai – 
Marques. Lili também se tornou professora de primeiras letras como Nhola e falecera em 22.06.1945 sem haver 
se casado e sem filhos (CARVALHO, 2008a, p 131).  
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que tenha “dado escola”9 no lugar delas em algumas ocasiões relatadas. Contudo, presumimos 

que a escrevente do Memorial também ocupara seus dias com atividades de costura e 

engomadura, pois encontramos anotações onde conta ter cortado e feito vestidos a pedido de 

alguém. Ganhara depois, de presente dos irmãos, um ferro de engomar, passando a receber 

visitas para esta finalidade como podemos conferir nos fragmentos textuais abaixo: 

 

[Dia] 20 Estive em caza [sic] de Mariq.a fazendo vestido p.a ella demirino 
(MARQUES, 1888.02.20). 
[Dia] 27 Eu fui acabar o vistido [sic] de Mariq.a e Ritta veio p.a nos irmos com ella 
na Cambaúba Lili foi (MARQUES, 1888.02.27). 
[Dia] 4 [...] Nesse dia Toto Nhola e Lili comprarão um ferro de engomar p.a mim 
(MARQUES, 1893.09.04). 
[Dia] [...] Antoninha de Sá Paulina veio aqui engomar (MARQUES, 1893.11.[?]).   
[Dia] 3 Esteve aqui Cicilia de Freitas p.a fazer o vistido [sic] de noivado 
(MARQUES, 1894.07.03). 
[Dia] 26 Cicilia de Freitas cazou-se [sic] com Honorio da Matta o cazam.to [sic] 
sahiu [sic] daqui, o noivo [...] (MARQUES, 1894.07.26). 
Dia 5 Choveu m.to Tristaoz.o veio concertar a Machina [sic] (MARQUES, 
1898.01.05). 
[Dia] 4 Eu acabei vistido [sic] de noivado de Amanda (MARQUES, 1895.11.04). 
Dia 3 Eu estive em caza [sic] de D. Idalina cortando vistido [sic] (MARQUES, 
1898.03.03). 
Dia 25 Annica Macedo veio aqui fazer vistido [sic] (MARQUES, 1898.05.25). 
Dia 24 Cortei meu vistido [sic] amarelo q.’ Lili me deu p.a os annos (MARQUES, 
1900.01.24). 

 

Por passagens como estas que sugerimos o trabalho de costura e engomagem a autora. 

Desde a Lei de Instrução Pública de 15 de outubro de 1827, cabia às mestras – em seu art. 12º 

– ensinar às meninas também as prendas (costurar, bordar, cozinhar etc.) para a economia 

doméstica. Com o ensino de disciplinas diferenciadas segundo o sexo,10 quem sabe a 

instrução recebida não explique a inclinação da autora para essas atividades. Encontramos, 

inclusive, no interior do Memorial, um fragmento recortado que corresponderia a, no máximo, 

metade de uma página com medidas de 31 x 22 cm e que continha, com letra da própria 

autora, os valores – por certo que se cobraria – da “engommação”. Na primeira coluna vertical 

de palavras a direita lê-se “Camiza”, “Calça”, “Colarinho”, “Punho”, “Meias”, entre outros 

num total de dez itens. Na segunda coluna, paralela a primeira, tem-se o que se acredita serem 

os valores para engomar cada uma destas peças ou parte de peças do vestuário: “300”, “300”, 

“100”, “200”, “40 rs” etc.  

Ao analisarmos a qualidade e a estrutura dos registros no manuscrito de Anna 

Joaquina, podemos observar que, como não há confidências explícitas, os aspectos de sua 
���������������������������������������� �������������������
9 MARQUES, 1890.01.17-18. 
10 Sobre esse aspecto da lei de 1827, ver em: SANT’ANNA, 2010, p. 38-48. 
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vida privada e íntima permanecem, durante toda a produção, nas sombras, o que quer dizer 

que sua intimidade nunca é dada gratuitamente, “é preciso procurá-la além dos 

comportamentos codificados e das palavras” (RANUM, 1991, p. 211). Por meio do resgate de 

indícios deixados ocasionalmente pela memorialista ou mesmo nos raros adjetivos utilizados 

é que a autora permite observar sua opinião e demais julgamentos que vai costurando junto às 

experiências. Anna parece arquivar as idas e vindas da antiga capital do Estado, contexto de 

sua inserção e auto-inscrição, pois através de uma prática frequente passa a colecionar fatos 

que respondem a uma ordem cronológica rígida e constante, sustentada pelo controle da 

escrita que realiza. Nesse sentido, inaugura uma singularidade pouco ajustável às categorias 

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

reminiscências e (auto)biografias. Ainda que os limites, entre um tipo de registro e outro, não 

sejam rígidos em seus critérios, não consideramos a escrita presente no Memorial uma escrita 

autobiográfica por não oferecer fins literários claramente definidos, permeados por forte apelo 

à narração em detrimento da descrição e erguido sob um ponto de vista mais pessoal e auto-

referencial (LACERDA, 2003, p. 40-41). Para este caso, 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,  

 

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 (BOURDIEU, 1996, p. 184).   

 

Não encontramos contribuições que igualmente aproximem o Memorial à categoria de 

diário íntimo, justamente pela carência desses aspectos de caráter intimista em seu discurso, 

cujo interesse está mais voltado ao registro das impressões e expressões do vivido no âmbito 

individual. Aqui, recorre-se a um nível de detalhamento dos fatos e do cotidiano seguido, por 

vezes, por descontinuidades causadas por intervalos longos de tempo que não aqueles 

característicos da prática de escrita cotidiana, constante. Com menor pudor e reserva, os 

diários íntimos são considerados mais pródigos em confidências sobre o foro privado, fazendo 

“do sujeito que escreve o objeto de sua escritura” (GOULEMOT, 1991, p. 392). 

Quanto às memórias, estas não diferem totalmente da escritura autobiográfica na 

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

dos fatos. Contudo, percebemos nela um diferencial que é o caráter confessional. O texto que 
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tem por objetivo ressaltar a memória se expressa em clima de confissão, contribuindo para a 

construção de uma narrativa testemunhal e documental cuja preocupação se dá com a verdade 

do narrado (LACERDA, 2003, p. 42). Essa “verdade” recapturada pela perspectiva do 

narrador no presente de sua ação, em geral, recolhe de tempos remotos os fragmentos 

significativos e o 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” (MALUF, 

1995, p. 76).  

Frente a essas modalidades mais gerais a respeito das diferentes marcas do “eu” e 

modos de inscrição,11 isto é, das formas de registro das lembranças, consideremos os rastros 

ocasionalmente deixados pela autora do manuscrito de Goiás e que acabam por 

autodenominar seu suposto projeto escritural. Embora Anna Joaquina assegure, em registro 

inaugural do ano de 1898, ser o documento um “Diário de Lembrança p.a assentar os 

acontecim.to do dia”, na primeira página em branco que poderíamos identificar como uma 

espécie de folha de guarda12 desse mesmo caderno, a autora declarou ser o manuscrito um 

“Memorial de Lembrança de Anna Joaquina da S.a Marques”, termo que se repetiu em outros 

anos13 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. 

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

natural da Província de Goiás, publicado em 1832, a palavra “memorial” consta como um 

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

Memoravel” (PINTO, 1832, p. 710).14 Com a busca do sentido da palavra “lembrança”, 

verbetada como um “Acto da memória”, um “apontamento para fazer lembrar”, uma 

���������������������������������������� �������������������
11 Líliam de Lacerda, em Álbum de Leitura, nos 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” (LACERDA, 2003, p. 38). Sobre este último 
aspecto conferir: LEJEUNE, Philippe. O Pacto Autobiográfico: de Rousseau à internet. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, 2008. p. 13-85.   
12 Considera-se guarda de livro as páginas brancas colocadas no início e no fim do livro que não contam na 
paginação (MÁRSICO, 2009, p. 164).�
13 Encontramos o termo “diário” nos registros da memorialista essa única vez, já o termo “Memorial” foi 
encontrado em nota de abertura nos anos de 1911, 1912, 1914, 1916, 1917, 1926 e 1929. O termo “Livro” Anna 
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.�
��
�O dicionário utilizado nesse trabalho e disponibilizado pela Brasiliana/USP não está paginado. Dessa maneira, 

utilizaremos como referência bibliográfica o número da página disposta na barra de ferramentas do documento 
baixado.�
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“advertência” (PINTO, 1832, p. 660), entendemos a importância do elo proposto pela própria 

autora entre os dois termos – Memorial e lembrança – na construção nominal de suas 

escrituras. Neste ponto, talvez se concentre a questão chave desse suposto projeto na medida 

em que tentamos caracterizar essa massa documental e, num paralelismo semântico, 

fundamentar – quem sabe – a que veio esta produção. Vejamos algumas das apresentações 

participadas pela escrevente:  

 

Anninha // lembrança do corrente anno // Janeiro de 1881 – Sabbado (MARQUES, 
1881.01). 
[...] 
Diário de lembrança p.a assentar os acontecim.to do dia (MARQUES, 1898.01). 
[...] 
Livro de lembrança (MARQUES, 1900.06.01) 
[...] 
Memorial de lembrança do anno de 1914. (MARQUES, 1914.01) 
[...] 
Memorial de lembr.a do anno de 1916 (MARQUES, 1916.01). 

 

Com base na sua própria lógica consideremos então o termo “Memorial”, maiormente 

utilizado, seguido, claro, da palavra “lembrança” assentada, inclusive, em praticamente todas 

as tentativas de Anna em denominar o conjunto de suas escrituras. Frente a estes indicativos, 

notamos, através deste jogo de palavras, ser o documento – em detalhes – um livro de 

apontamentos sobre o qual se escreve, atendendo a um ato da memória, aquilo que se quer 

lembrar e ser lembrado, que se precise, no limite, tornar-se memorável, o que faz do conjunto 

de escritos de Anna Joaquina um instrumento em benefício da memória vilaboense sem, 

contudo, deixar de tencionar o papel social que a mesma provavelmente desejava empreender, 

já que impelida pela necessidade de pontuar os acontecimentos, ora no papel de testemunha 

ora no papel de correspondente de um suposto leitor, registra, ou melhor, noticia. 

Interpretação esta baseada na decomposição de seus escritos e nos quais, a partir da prática 

escritural cotidiana, oferece lugar privilegiado aos ocorridos 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 (MARQUES, 1888.06.03) 
[Dia] 28 Chegou o Correio trazendo a notícia 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) (MARQUES, 1889.11.28) 
[Dia] 2 Houve Camara tomou  posse de Prizidente [sic] ou governador da Prov.a os 
Snr’. D.rs Joaquim X.er dos Gui.mes Natal em 1º lugar em 2º lugar o Joze Joaq.m de 
Souza em 3º lugar o  S.r Major Eugenio Augusto de Mello. q’. exercia aqui com.e do 
Batalhão 20 (MARQUES, 1889.12.02) 
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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 (MARQUES, 1930.10.10).  

 

Como se pôde observar nos fragmentos dispostos até agora, é no âmbito dos eventos 

que o interesse de Anna 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 nos 

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 (MALUF, 1995, 

p. 47). Ao reconstituir um modo de vida e de sociabilidade por meio de sua prática 

escriturística,15 a autora que, de um lado, parece aspirar a preservação do tempo, de outro, lhe 

nega o discurso afetivo, efusivo, que se movimentaria rumo ao que se oculta à vista. Desse 

modo, sem adentrar no campo notadamente literário, seu texto pode ser amplamente 

caracterizado como um texto memorialístico – e encabeçado pelo título de Memorial como a 

própria escrevente optara – na medida em que usa como conteúdo o acontecimento dizível a 

ser lembrado através de uma experiência cognitiva e prática – mediação entre o viver e o dizer 

– que tem por finalidade buscar e trazer à memória a lembrança digna de nota, transformando-

a em linguagem escrita através de uma prática contínua. Em 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” (FOISIL, 1991, p. 

332). 

 

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 ambigüidade: 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 [...] (GOULEMOT, 1991, p. 390-391).  

 

���������������������������������������� �������������������
15 CERTEAU, 1998, p. 224. 
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Para além da autodenominação de seu conjunto de papéis como algo no qual não só se 

captara a lembrança como conjuntamente a transformara em algo duradouro, em história a 

partir da prática de registrá-la; em exclusivas ocasiões Anna Joaquina apreende em palavras a 

que veio seu manuscrito quando nos diz em nota de abertura: “Este livro é p.a escrever tudo o 

q’. se der p.ª não ficar e esquecimento” (MARQUES, 1895) ou então: “Este livro é destinado 

p.a escrever cousas [sic] ocorrido de todos os dias” (MARQUES, 1921). Diante de 

significativas declarações não há como desconsiderar uma preocupação em conservar a vida 

nos papéis por parte da memorialista, independente do que a mesma tenha estabelecido como 

prioridade em seus registros e da maneira que os tenha registrado e guardado. Aqui, 

possivelmente encontramos a suposta chave de entendimento que acionou o que poderíamos 

chamar de arquivamento do eu e dos outros, desse desejo de fixar a memória – a trajetória 

social – e garantir a lembrança. Nos recônditos da memória criada, a prática que aqui 

tentamos pensar é, portanto, aquela que coleciona fatos, que exclusivamente indica, sinaliza e 

noticia, eclipsando momentos que lhe são íntimos e pessoais. Assim, no interior dessa análise, 

não seria o Memorial um suporte da lembrança do tempo, ou melhor, um lembrete necessário 

à rememoração frente ao tempo que se esvai e a partir do qual se aprisionam os 

acontecimentos? Um arquivo de papel, em letras e números, por fazer dos fatos e eventos 

contados acontecimentos memoráveis, ou melhor, inolvidáveis? Sim, ele seria. Falamos aqui 

da concepção do manuscrito, ou seja, da suposta existência de um projeto evocativo que 

amarra à superfície do tempo de maneira permanente, mediante seu arquivo em linguagem 

escrita, os acontecimentos da sociabilidade da Cidade de Goiás na passagem do século XIX 

para o século XX. São ocorrências que, sob o ponto de vista de quem as valorizou ao 

reconhecê-las como história, aspiram o lugar em que estariam a salvo do esquecimento. 

Ao analisar os temas recorrentes no Memorial de Lembrança, sobretudo aqueles 

claramente acrescidos depois, encaixados segundo o interesse da autora em arquivar tais 

movimentos da vida, compreendemos, pelo menos em parte, algumas das funções intrínsecas 

à produção do documento, pois trazemos à tona o grupo de temas do qual Anna não abria mão 

de assegurar: as grandes datas de uma vida.  Entendemos por “grandes datas de uma vida” 

(MARTIN-FUGIER, 1991, p. 235) 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 a trajetória 

do indivíduo e, assim, da sociedade na qual ele está inserido.  
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Na imagem nº 01 a seguir

escrita do dia dois de janeiro de 1883, mas 

acontecimento que narra, 

provavelmente pela ordem do assunto que diz respeit

são articuladas ao documento mesmo que com adequaçõ

organização espacial e estética d

escrevente das “grandes datas” de uma vida, ainda q

manuscrito e demonstram as inserções ocorridas claramente em u

cronológico do qual é correspondente o episódio. O 

do dia dois entre os registros efetuados em cor mar

 

Imagem 01 – Acréscimo do dia dois 
efetuado entre linhas com outra cor de 
tinta. 

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

 

No fragmento de nº 01

azul ganhara lugar, aparentemente, inadequado, ou melhor

imposta – a inclusão necessária da informação do dia

mais tarde –, o que reflete não só a importância do evento a co

posteriori ao seu dia de ocorrência e ao seu dia de registro.

relatado sobressaíra-se à falta de lugar no papel, sendo, po

relevância na perspectiva da memorialista. 

um parêntese, após o registro

de que no dia 16 do mesmo mês houvera um baile na c

por ocasião de sua chegada da C

uma vez entre parênteses Anna retoma o dia dezoito para nos contar sobre a i

a seguir, encontramos o espaço, a princípio, não destinado pa

escrita do dia dois de janeiro de 1883, mas que fora preenchido pela força da qualid

acontecimento que narra, isto é, entre linhas o registro do dia dois 

provavelmente pela ordem do assunto que diz respeito, um falecimento. Notícias dessa ordem 

são articuladas ao documento mesmo que com adequações espaciais. 

organização espacial e estética da página parece sujeitar-se a elas. O resgate por parte da 

escrevente das “grandes datas” de uma vida, ainda que já transcorridas, é uma constante no 

demonstram as inserções ocorridas claramente em um tempo diferente ao tempo 

cronológico do qual é correspondente o episódio. O uso da tinta de cor azul para o acréscimo 

do dia dois entre os registros efetuados em cor marrom deixa esta evidência gritante. 

créscimo do dia dois 
efetuado entre linhas com outra cor de 

 
, página de 01 a 10.01.1883. 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 02 – Acréscimos efetuados entre 
parênteses após o dia 17 e 19 de maio.
 

Memorial, página de 13 a 30.05.1908.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

No fragmento de nº 01, portanto, podemos observar que o acréscimo 

ganhara lugar, aparentemente, inadequado, ou melhor, ajustado de acordo com a situação 

a inclusão necessária da informação do dia dois e que, possivelmente, se soubera 

, o que reflete não só a importância do evento a contar, mas su

ao seu dia de ocorrência e ao seu dia de registro. A importância do evento a ser 

se à falta de lugar no papel, sendo, pois, subjugado mediante su

relevância na perspectiva da memorialista. Em outro momento, na imagem 

após o registro do dia dezessete de maio de 1908, a fim de acrescentar a notícia 

de que no dia 16 do mesmo mês houvera um baile na casa do “S.r Moyzes” dado pela

por ocasião de sua chegada da Corte. Na mesma página, após o registro do dia dezenove, 

Anna retoma o dia dezoito para nos contar sobre a i
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encontramos o espaço, a princípio, não destinado para a 

preenchido pela força da qualidade do 

, entre linhas o registro do dia dois ficara adicionado 

o, um falecimento. Notícias dessa ordem 

es espaciais. Nesse sentido, a 

se a elas. O resgate por parte da 

ue já transcorridas, é uma constante no 

m tempo diferente ao tempo 

uso da tinta de cor azul para o acréscimo 

rom deixa esta evidência gritante.  

Acréscimos efetuados entre 
parênteses após o dia 17 e 19 de maio. 

 
, página de 13 a 30.05.1908. 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

acréscimo em cor de tinta 

, ajustado de acordo com a situação 

dois e que, possivelmente, se soubera 

ntar, mas sua colocação a 

A importância do evento a ser 

, subjugado mediante sua 

imagem 02, a autora abre 

a fim de acrescentar a notícia 

Moyzes” dado pelas moças 

após o registro do dia dezenove, mais 

Anna retoma o dia dezoito para nos contar sobre a ida para Cuiabá 



�

de Marica de Barros e sua irmã. As passagens ev

do documento e a possibilidade dos mesmos terem sid

recuperada ou ainda pelo conhecimento tardio do eve

no papel. São acréscimos que

manuscrito: o baile, o falecimento, o nascimento, o casamento

outros episódios que, através da seleção 

fatos sucedidos na cidade, em meio àqueles que 

Chamamos essas anotações de acréscimos exatamente p

tarde e aumentar o conteúdo, pois acreditamos que, 

posteriormente, estes mereceram lugar entre as escr

memorialista quanto ao tema que tem ela por objetiv

papéis. Em outras palavras, o que vemos é a importâ

através do resgate desses dias já decorridos

foram os acréscimos e complementos praticados por A

manuscrito de Goiás e, certamente, boa parte deles 

de escrever.  

Com a imagem nº 

claro o conteúdo realmente relevante para constar n

diálogo descontraído com seu suposto leito

do dia 27, que havia se esquecido de

moço do norte (MARQUES, 1913.05.24). O que não se p

obrigatoriamente lembrar, correto?

 

Imagem 03

         Memorial
                  Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

de Marica de Barros e sua irmã. As passagens evidenciam os temas importantes à produção 

do documento e a possibilidade dos mesmos terem sido escritos por ordem da lembrança 

recuperada ou ainda pelo conhecimento tardio do evento em relação à data de

que evidenciam as informações que à Anna pareciam essenciais ao 

: o baile, o falecimento, o nascimento, o casamento, as partidas e chegadas, 

que, através da seleção pensada por ela, foram arquivados em meio a outros 

sucedidos na cidade, em meio àqueles que também não se podiam 

Chamamos essas anotações de acréscimos exatamente por este caráter de vir mais 

tarde e aumentar o conteúdo, pois acreditamos que, além de serem fatos sabidos ou lembrados 

posteriormente, estes mereceram lugar entre as escrituras pelo mérito adotado pela 

memorialista quanto ao tema que tem ela por objetivo aprisionar a partir de seu registro nos 

papéis. Em outras palavras, o que vemos é a importância dada a determinados acon

através do resgate desses dias já decorridos e perpetuados frente a um desejo da autora. Vários 

foram os acréscimos e complementos praticados por Anna Joaquina ao longo da produção do 

manuscrito de Goiás e, certamente, boa parte deles refletem o efetivo consagrado à sua prática 

Com a imagem nº 03 conseguimos constatar mais uma vez e talvez de modo

claro o conteúdo realmente relevante para constar no documento quando a memorialista, num 

diálogo descontraído com seu suposto leitor, nos informa, entre parênteses,

se esquecido de “nos contar” sobre o casamento de Xiquita Pereira c

moço do norte (MARQUES, 1913.05.24). O que não se pode esquecer é aquilo que devemos 

correto? 

03 – Acréscimo efetuado após o registro do dia 27 de mai

Memorial, página de 16 a 31.05.1913.  
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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idenciam os temas importantes à produção 

o escritos por ordem da lembrança 

ação à data de sua colocação 

pareciam essenciais ao 

as partidas e chegadas, entre 

, foram arquivados em meio a outros 

 esquecer. 

or este caráter de vir mais 

além de serem fatos sabidos ou lembrados 

ituras pelo mérito adotado pela 

o aprisionar a partir de seu registro nos 

ncia dada a determinados acontecimentos 

perpetuados frente a um desejo da autora. Vários 

ao longo da produção do 

efetivo consagrado à sua prática 

conseguimos constatar mais uma vez e talvez de modo mais 

o documento quando a memorialista, num 

, entre parênteses, depois do registro 

“nos contar” sobre o casamento de Xiquita Pereira com o 

ode esquecer é aquilo que devemos 

Acréscimo efetuado após o registro do dia 27 de maio. 
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 Se de maneira inesperada ou não, desajeitada ou ainda improvisada, nos é seguro 

pensar que a partir desta análise tocamos em pontos do documento que nos deixam ver alguns 

dos acontecimentos que interessavam à autora arquivar, aqueles os quais justificam, de certa 

maneira, a existência do Memorial. O Memorial de Lembrança de Anna Joaquina 

seguramente não nos fornece detalhes preciosos da vida pessoal de sua autora, todavia é 

intenso naquilo que manifesta da vontade de organizar o tempo escrito e, por conseqüência, a 

escrita dos relatos.  

 

A utilização de datas e sua configuração em destaque no corpo do texto, a 
explicitação e, muitas vezes, a repetição de lugares, pessoas e situações conferem ao 
texto uma certa sequência e ao registro uma rotina – a escrita do cotidiano 
(LACERDA, 2003, p. 45) 

 

Quando nos deparamos com o universo do texto produzido por Anna Joaquina somos 

conduzidos por suas estruturas internas responsáveis em nos posicionar temporalmente no 

interior do discurso. São elas espécimes de marcadores textuais criados e atualizados pela 

escrevente dentro do próprio texto ao longo do processo de construção do manuscrito e que 

ritmam a apresentação de suas escrituras, destacam devidamente a notícia ofertada e, não 

menos, atuam – quem sabe – em favor da otimização estética de seus escritos. Entre estas 

marcas algumas são explícitas outras nem tanto, mas que, embora dêem mostras de 

encurralar-nos numa leitura previamente domesticada ou que procura, nas palavras de 

Chartier, nos impor uma compreensão considerada legítima (CHARTIER, 1995, p. 215), no 

limite, sugerem posicionar um suposto leitor frente a esse conjunto de anotações. Dizemos 

que, apesar do caráter sempre autônomo do texto, não pensamos que essa relação 

proporcionada pelo encontro entre o universo do texto e seu possível leitor tenha sido pensada 

estrategicamente pela autora no sentido de determinar o entendimento daquilo que produziu, 

mas que aconteceu e evoluiu despretensiosamente através de uma ação ao que nos parece bem 

mais simples: a de ancorar a lembrança como melhor o fosse ao fio dos acontecimentos.  

Em seus escritos, Anna Joaquina confere destaque comumente ao primeiro dia do mês 

e para tanto o faz por meio do que chamaremos de chamada completa, ou seja, a evocação no 

ato do registro da data, mês, ano e, por vezes, dia da semana ou hora do sucedido, além, claro, 

de utilizar em determinados momentos – igualmente como ferramenta de distinção – um tipo 

e, com maior assiduidade, um tamanho de letra evidentemente corrompido para tal fim. A 

escrita do acontecimento viria na sequência (mesma linha), mas trata-se de um método 

organizacional que irá se alterar e alternar, pois Anna, em alguns momentos, não só dedicará 
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uma única linha a esta chamada, depositando a escri

abaixo, como também pulará uma linha para dar iníci

observamos na imagem 05

exercício de escrever cotidianamente.

 

Imagem 04 – Destaque ao primeiro dia do 
mês. 

Memorial, página de 25.05 a 07.06.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.

 

Na imagem acima à esquerda

o mês que se inicia por meio de um aumento signific

sensivelmente os espaços temporais na pági

1885. Já na imagem nº 05, est

marcar o início do mês com a chamada do seu dia, mê

linha.  

Concordamos em tratar a chamada completa como estra

se pôde observar nas imagens apresentadas que a autora não a utiliza 

anotações; ao contrário, seu uso não sendo banaliza

isto é, àquele ao qual se entende ser imprescindíve

o início de um mês e de um ano

dia do mês antes do acontecimento a ele ligado, mas

descriminando o relato com a chamada completa pelo 

o seu. Nos fragmentos textuais dispostos a seguir compreen

verificamos que, a fim de marcar e destacar o sucedido

marcação completa do dia, mês, ano e

 

uma única linha a esta chamada, depositando a escrita do acontecimento somente na linha 

abaixo, como também pulará uma linha para dar início ao novo mês de registro

observamos na imagem 05. Esta última ficará mais frequente anos depois do 

exercício de escrever cotidianamente. 

Destaque ao primeiro dia do 

 
, página de 25.05 a 07.06.1885. 

particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 05 – Pula uma linha para dar 
início ao novo mês de registro, julho de 
1886. 

Memorial, página de 15.06 a 03.07.1886.
Fonte: imagem particular/acervo IPEHBC.

à esquerda, conferimos o uso desta ferramenta que além de des

o mês que se inicia por meio de um aumento significativo da letra utilizada, divide 

os espaços temporais na página entre um antes e um depois de “junho”

Já na imagem nº 05, esta divisão ficara ainda mais proeminente, pois a aut

marcar o início do mês com a chamada do seu dia, mês, ano e dia da semana, pulara uma 

Concordamos em tratar a chamada completa como estratégia de destaque uma vez que 

as imagens apresentadas que a autora não a utiliza 

anotações; ao contrário, seu uso não sendo banalizado é adequado ao conteúdo subseqüente, 

isto é, àquele ao qual se entende ser imprescindível salientar: um fato ou um período como o é 

de um ano. O usual nas escrituras é contar somente com a col

dia do mês antes do acontecimento a ele ligado, mas em alguns casos Anna acaba 

descriminando o relato com a chamada completa pelo conteúdo que dele emana e cujo crivo é

Nos fragmentos textuais dispostos a seguir compreendemos melhor esta questão. Nele

, a fim de marcar e destacar o sucedido, o evento relatado fora evocado com a 

marcação completa do dia, mês, ano e, por vezes, dia da semana em que 
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ta do acontecimento somente na linha 

o ao novo mês de registro como 

. Esta última ficará mais frequente anos depois do início do 

Pula uma linha para dar 
início ao novo mês de registro, julho de 

 
, página de 15.06 a 03.07.1886. 

Fonte: imagem particular/acervo IPEHBC. 

, conferimos o uso desta ferramenta que além de destacar 

ativo da letra utilizada, divide 

na entre um antes e um depois de “junho” de 

a divisão ficara ainda mais proeminente, pois a autora além de 

s, ano e dia da semana, pulara uma 

tégia de destaque uma vez que 

as imagens apresentadas que a autora não a utiliza em todas as suas 

do é adequado ao conteúdo subseqüente, 

ou um período como o é 

. O usual nas escrituras é contar somente com a colocação do 

 em alguns casos Anna acaba 

conteúdo que dele emana e cujo crivo é 

demos melhor esta questão. Neles, 

, o evento relatado fora evocado com a 

dia da semana em que ocorrera. 
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Dia 14 de Novembro de 1883 3ª feira
Pio. 
M.el  
Dia 25 de Junho de 
Bulhões com Eliza Jardim na B. M. 
Dia 21 de Setembro de 1885 segunda
detarde denoite D. Eugenia veio despedir p.
grifo nosso).
Dia 27 de Novembro de 86
m.mo

grifo nosso
 

A nota em que conta o 

1883, também fora relatada mediante a chamada completa, o

nos papéis. Eventos como o casamento do “S.

M. te” sucedido no dia vinte e cinco de 1885 e a ida de Dona Eugêni

um de setembro de 1885, uma segunda

também foram enfatizados pela marcação criada que, 

destacar-se entre as demais informações

Cidade de Goiás do período. Tais seleções colaboram

concepção de vida da memorialista, já que frente às

por fatos de ordem comum, corriqueiros, versus fato

evocados pela autora de maneira

autora do Memorial não acatará sistematicamente a nenhuma de suas abor

textuais, pois como dissemos há alternâncias, alter

permanentes. 

 

Imagem 06 – Chamada completa na 
primeira linha disponível à escrita.
 
 

Memorial, página de 23.07 a 05.08.1883. 
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
 

Dia 14 de Novembro de 1883 3ª feira as 5 oras [sic] da manhã F
Pio. á tarde foi Sepultado. nessa mesma tarde Falecêu Pedro cunhado do Antonio 

  sepultou no dia seguinte (MARQUES, 1883.11.14, grifo nosso
Dia 25 de Junho de 1885 as 5 oras [sic] da manhã casou
Bulhões com Eliza Jardim na B. M. te (MARQUES, 1885.06.25, grifo nosso).
Dia 21 de Setembro de 1885 segunda-feira Nhola fez annos D. Deolinda veio aqui 
detarde denoite D. Eugenia veio despedir p.a ir p.a Cuiabá (MARQUES, 1885.09.21, 
grifo nosso). 
Dia 27 de Novembro de 86 hove uma g.de Baile em Caza do T.

mo dia ao [Sr.] Delgado. eu e Lili fomos. esteve Optimo (MARQUES, 18
grifo nosso). 

A nota em que conta o falecimento de padre Pio, seu pai, em quatorze de n

também fora relatada mediante a chamada completa, ou seja, com a devida evidência 

nos papéis. Eventos como o casamento do “S.r D.r Ignacio de Bulhões com Eliza Jardim na B. 

no dia vinte e cinco de 1885 e a ida de Dona Eugênia para Cuiabá em vinte e 

um de setembro de 1885, uma segunda-feira, como a própria autora fez questão de 

também foram enfatizados pela marcação criada que, segunda sua perspectiva, deveriam 

se entre as demais informações que igualmente dizem respeito à sociabilidade da 

Cidade de Goiás do período. Tais seleções colaboram para um entendimento aproximado da 

concepção de vida da memorialista, já que frente às escrituras assistimos a uma vid

por fatos de ordem comum, corriqueiros, versus fatos de certo modo extraordinários

aneira diferenciada. Não obstante, nos é pertinente mencionar que a 

não acatará sistematicamente a nenhuma de suas abor

textuais, pois como dissemos há alternâncias, alterações e, inclusive, interrupções não 

Chamada completa na 
à escrita. 

 
, página de 23.07 a 05.08.1883.  

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 

Imagem 07 – Cabeçalho: Fevereiro de 
1902.

Memorial, página de 14 a 24.02.1902.
Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC.
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[sic] da manhã Falecêu O Conego 
essa mesma tarde Falecêu Pedro cunhado do Antonio 

, grifo nosso). 
[sic] da manhã casou-se o S.r D.r Ignacio de 

(MARQUES, 1885.06.25, grifo nosso). 
Nhola fez annos D. Deolinda veio aqui 

Cuiabá (MARQUES, 1885.09.21, 

Baile em Caza do T.e C.ol Caiado q’. o 
elgado. eu e Lili fomos. esteve Optimo (MARQUES, 1886.11.27, 

falecimento de padre Pio, seu pai, em quatorze de novembro de 

u seja, com a devida evidência 

Ignacio de Bulhões com Eliza Jardim na B. 

a para Cuiabá em vinte e 

feira, como a própria autora fez questão de mencionar, 

segunda sua perspectiva, deveriam 

que igualmente dizem respeito à sociabilidade da 

ndimento aproximado da 

 escrituras assistimos a uma vida dividida 

s de certo modo extraordinários, pois 

Não obstante, nos é pertinente mencionar que a 

não acatará sistematicamente a nenhuma de suas abordagens estéticas e 

ações e, inclusive, interrupções não 

Cabeçalho: Fevereiro de 

 
, página de 14 a 24.02.1902. 

Fonte: imagem particular/Acervo IPEHBC. 
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Nas passagens acima, percebemos algumas das mudanças operadas pela memorialista 

no sentido de ancorar o tempo sobre o qual fala ao suporte onde esse tempo se coloca. Se 

antes o que denominamos de chamada completa tinha emprego de acordo com a qualidade do 

narrado, ou seja, conferia destaque ao apontamento com o aval da autora, a partir do dia 20 de 

abril de 1883 somará dupla função. A chamada completa passará a compor a primeira linha de 

cada página, independente do conteúdo assentado, enriquecendo assim o seu status. A 

primeira linha da folha, posta deste modo, como demonstramos com a imagem nº 06, ganha 

referências de primeiro dia do mês – registro do dia, mês, ano e dia da semana – devido à sua 

localização na página e não por conta da informação subsequente que abriga (“Titia esteve 

aqui denoite”). Esse alargamento funcional sentido com a utilização da chamada completa na 

primeira linha da página tem razão de ser na medida em que consideramos a possibilidade de 

nossa memorialista preocupar-se não somente com a organização temporal de seus registros, 

mas, além disso, com a presumida interpretação e, logo, localização na história de quem a eles 

tem acesso, afinal “o leitor é sempre visto pelo autor (ou pelo crítico) como necessariamente 

sujeito a um único significado, a uma interpretação correta e a uma leitura autorizada” 

(CHARTIER, 1995, p. 212). Dessa maneira, as ferramentas simbólicas que o conduzem ou 

até o encurralam não deixam de ser vestígios de uma prática de escrita para si, mas ao mesmo 

tempo para os outros. 

O fato de Anna Joaquina novamente transformar o modo como une o conjunto de 

registros de uma página ao seu tempo cronológico, situando um provável leitor, corrobora 

ainda mais a ideia discutida há pouco. A escrevente, depois de manter por quase quatro anos o 

exercício da escrita, opta por usar o que identificamos como cabeçalho. A primeira aparição 

dessa marca no alto da folha localiza-se na página que contém os últimos dias de novembro 

de 1884. No entanto, não tão rápido essa marcação irá se efetivar, pois é apenas em setembro 

de 1887 que seu uso será constante, o que não quer dizer contínuo e sem interrupções.16 Anna 

Joaquina o empregará com maior frequência a partir desse período, alternando por vezes sua 

aplicação com a chamada completa na primeira linha da página (e, às vezes, nenhuma das 

duas). No alto de cada página, no espaço que antecede a primeira linha disponível à escrita, 

está o lugar onde a memorialista assentará centralizadamente o cabeçalho, em geral, 

constituinte de mês e ano a que se referem os registros da página num todo como podemos 

observar com a imagem 07, onde se lê “Fev.o 1902” na parte superior da folha. No caso de 

���������������������������������������� �������������������
16 No ano de 1885 a autora fará uso do cabeçalho apenas em maio. Em 1886 o encontramos em abril, maio, 
junho e julho. Já em 1887, o temos em março, abril, setembro, outubro (nesta página inclui-se as notas de 
novembro) e dezembro. Em 1888, o cabeçalho é empregado desde janeiro, mas também com falhas. 
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páginas que finalizam um mês, mas que contém o seguinte, o cabeçalho obedece ao mês no 

qual os primeiros registros da página pertencem.  

São marcas no texto e para o texto que o caracterizam como um discurso para si e 

possivelmente para os outros por aquilo que tem ele a oferecer enquanto conteúdo e naquilo 

que ele apresenta enquanto estrutura condicionante ao ato de ler. Diante destas marcações, o 

suposto leitor parece indiretamente procurado sem saber onde encontrá-lo, pois não se trata de 

um “outro” em pessoa que se faz necessário, mas de um espaço para esta possibilidade, 

espaço para uma “dialética do desejo, de uma imprevisão do desfrute: que os dados não 

estejam lançados, que haja um jogo” (BARTHES, 2001, p. 9). Não que tenhamos a cara 

pretensão de alcançar a essência das escrituras de Anna Joaquina mesmo que cientes de que 

escritos são cometidos para durar, porém não podemos deixar de sugerir que da parte da 

memorialista houve incrementos e adequações em face de um possível leitor de suas notas ou 

mesmo para ela, igualmente leitora. A sucessão de marcadores temporais de leitura que vão se 

modificando e se revezando, pois ora esquecidos ora estáveis, torna admissível pensar nessa 

possibilidade: a de um imaginado contato entre o suporte de sua escrita com o olhar de seu 

leitor. 

Ao analisarmos a escrita enquanto prática quase que ritual, fazemos destas anotações a 

matéria de nosso próprio discurso. Tal processo só nos é legítimo na medida em que 

compreendemos a importância das modalidades materiais que significam o texto e que nos 

dão a ler, sem aquilo que Chartier identificou como “inevitável corrupção pela matéria”, ou 

seja, os procedimentos inerentes à publicação de uma obra. Abstrair o discurso é negar-lhe a 

percepção tendo em vista não só o gesto da escrita e sua apropriação contextualizada como 

ainda as “relações múltiplas, móveis e instáveis, estabelecidas entre o texto e suas 

materialidades, entre a obra e suas inscrições” (CHARTIER, 2007, p. 11-13). A citação nos é 

apropriada na medida em que é na lide com a materialidade do texto versus textualidade do 

suporte que atingimos o documento como um “pretérito interpretado”;17 é neste labirinto que 

encontramos as ações que interferem diretamente a leitor (nós, especificamente), implicando 

no sentido da produção seja do Memorial seja de nosso texto.     
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