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escrito por Possidônio Queiroz e 
que mais parece uma caminhada 
pela cidade onde nasceu, Oeiras 
do Piauí. Esta cidadezinha com 
fortes características da coloniza-
ção portuguesa é a grande sedu-
tora que faz homem, aos oitenta 
anos de idade, decidir recordar, 
sacodir o “alforge da memória”, 
pois por algum motivo sen-
tiu saudades dos anos de 1920.

 Possidônio Nunes Quei-
roz foi um dos homens das letras 
de Oeiras. Nasceu em 17 de maio 
de 1904, nesta cidade, e faleceu 
em 01 de janeiro de 1996. Era 
negro, filho de Raimundo Nu-
nes de Queiroz e Francisca So-
ares Queiroz. Seu pai conseguiu 
aglomerar certa quantidade de 
patrimônio como terras, cabe-
ças de gado, propriedades ur-
banas (casas e terrenos). Assim 
ele conseguiu inserir os filhos 
nos primeiros anos de instrução 
através das aulas particulares 
que eram pagas aos professores 
que ensinavam em suas casas. 

 Segurando na linha do 
nosso objeto de memória vamos 
voltar nossas atenções para um 
material bem interessante que 
Possidônio chamou de Recorda-
ções – III. Não sabemos ao certo 
quais as principais e definitivas 

intenções para escrevê-lo. São 
passagens que (re)tratam segun-
da década do século passado re-
cordando momentos, comporta-
mentos, estruturas que para ele 
são selecionados por atingirem 
com relevância as inquietações 
da alma passíveis de ser revivi-
dos com as lembranças. Assim 
afirma que “recordar a década 
de novecentos e vinte é viver 
traços emocionantes do cotidia-
no oeirense, é lembrar doces re-
talhos da alma da nossa gente”. 
  
 O documento foi escrito 
em doze páginas de papel oficio 
partidas ao meio e com margens 
criadas por ele mesmo, através de 
sua Remington. Apesar de sem-
pre se preocupar com o tempo 
histórico, datando tudo que es-
crevia e produzia (discursos, re-
latórios, diários, cartas e artigos). 
Todos estes tipos e gêneros são 
encontrados no acervo do autor. 

 Seu acervo dá vazão para 
o não dito – o que não corre nos 
corredores das crônicas, dos ro-
mances, da história oficial da ci-
dade. Revela outras camadas de 
memória empoeiradas nos pa-
péis guardados, nas cartas, nos 
livros encaixotados. As tessitu-
ras que descreveremos aqui são 
retiradas das metáforas a serem 

  

 A música do Cícero 
Rosa Lins me faz pensar e sentir 
a cidade a partir das coisas mais 
efêmeras que a vivência cotidia-
na embrutecida pela rotina nos 
relega. Cícero que canta com voz 
suave os vestígios que criamos 
das temporalidades de uma épo-
ca nos dá a ver como uma música 
nos conecta a uma cidade, a uma 
vida, às construções materiais e 
ideológicas, comportamentos, 
rotinas, cotidiano...aos textos. 

 Falando em textos quero 
conversar hoje sobre um que foi 
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Papéis, documentos
Velhas normas de comportamento.

Na rotina de sol e cimento
amanhecemos
Velhas roupas

E ressentimentos
Na rotina dos sonhos pequenos

Cem cata-ventos
Alegria criada ao relento

Entre esquinas
E esquecimentos

(Frevo por acaso Nº 2 – Cícero Rosa Lins)



decifradas do seu arquivo pri-
vado pessoal, pois “arquivar-se 
é pôr-se no espelho de tal for-
ma a exibir a exemplaridade da 
própria existência, redefinindo-
-se na pluralidade dos aconte-
cimentos” (VENANCIO, 2015). 

 Este texto encontrei sem 
datação. Já no início texto des-
creve a cidade que um dia fora 
pacata e assim nos faz elaborar 
imagens sobre o entorno da pra-
ça do Mercado e como se vivia 
nos tempos sem energia elétrica: 

 Ao tempo não havia ilu-
minação elétrica. A urbe era 
aclareada por candeeiros a car-
boreto. Na antiga Praça do Mer-
cado havia diversos. Na porta de 
nossa residência tínhamos um 
poste. Era eu o encarregado de 
acendê-lo. Nas noites de plenilú-
nio, dispensava-se a iluminação.
Lá do alto, do céu da Velhacap, a 
então formosa virgem navegadora 
da amplidão, celênica, imensurá-
vel, redonda hóstia de luz, se de-
bruçava carinhosamente sobre o 
nosso casario, e o revestia de luz 
suave, aumentando o contorno 
das figuras fazendo parecer visa-
gens em coisas simples, aos olhos 
espantados dos jovens namorados.

 As referências que faz 
sobre os jovens, aos tempos de 
juventude são tomadas como 
base nas memórias. Aliado a isso 
lembra que não havia clubes so-
ciais para a diversão e o lazer da 

sociedade. Festas só aconteciam 
em casas de particulares. Para 
tanto segue refletindo que eram 
nas igrejas que aconteciam as 
maiores demonstrações de senti-
mentos onde os jovens poderiam 
se encontrar lançando olhares.

 As aproximações se da-
vam também, nas funções reli-
giosas, sobre tudo nas novenas. 
BILAC, disse, certa vez, que a 
igreja era o quartel general do na-
moro. Não havendo clubes sociais, 
nem jardins, onde passearem, era, 
nas igrejas, onde os namorados 
se encontravam. Nessas ocasiões 
os rapazes rezavam mais às suas 
eleitas, que às santas nos altares. 
BILAC tinha razão. [...] Os nossos 
rapazes nas novenas contempla-
vam apenas os olhos das nossas 
eleitas. Uma olhadela, de meio 
minuto para a imagem da Ma-
dona, lá no seu nicho, e resto da 
celebração religiosa, uma hora ou 
mais de muda e adorativa contem-
plação para os olhos poéticos, do-
ces, encantadores da deusa a cujos 
pés tinha a alma acorrentada.

 As sociabilidades, as prá-
ticas artísticas, são representa-
das sempre que lembra da lua. 
Ele a tem como musa inspira-
dora para suas composições e 
para a execução dos músicos que 
embalavam a cidade com me-
lodias que se ouviam de longe. 
Cidade pequena, instrumentos 
de sopro, as cordas – no acom-
panhamento – são elementos 

que dão acordes que escrevem 
narrativas e imagens da cidade: 

 Nas noites estivais, quan-
do a rainha da amplidão sideral 
se apresentava em fase de pleni-
lúnio, e entrava andar pelos ca-
minhos do céu, tudo era encanta-
mento. E, as serenatas se faziam, 
sob a magia poética dos olhares 
de dindinha Lua, transfazendo 
os ares oeirenses em momen-
tos de harmonia doce, univer-
sal. As almas se engolfavam no 
mundo dos sonhos e da fantasia. 

 Analisando um pouqui-
nho o documento por ora ob-
servado, queremos destacar que 
ele faz parte do mesmo rol que as 
cartas, os diários, livros de me-
mória, crônicas, entre outros, que 
de alguma forma propõe contar 
histórias e construir um “eu”. 

 O indivíduo que escreve 
essas memórias sobre uma tem-
poralidade, talvez, bem distan-
te, mas que no longe do tempo, 
parece ter experimentado mo-
mentos “felizes”, “alegres”, ena-
morados”, “alvissareiro”. Sente 
saudades e por isso sonha para 
que, em vias de lembranças possa 
se sentir vivo e a música é a lin-
guagem que traduz a latência da 
energia vital que pulsa na vida.

 Lembro-me de um fato 
que em encantou. Trabalhava eu 
na oficina de Aristóteles Campos, 
na citada Rua do Fogo, perto da 
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através das marcas produzira 
no seu corpo e que impossibi-
litam sociabilidades antes des-
critas na memória sobre um 
tempo de juventude, de vigor 
jovial, sonorizado pelas práticas 
musicais. Foi startado por emo-
ções e sensações que o ajudam 
a trazer de volta fragmentos da 
década de vinte, fragmentos do 
tempo que lhe parece estar tão 
próximo pela vontade de reviver.  

 Tudo neste mundo passa. 
Esse tempo também passou. Os de 
minha época trazemo-lo guardado 
na memória, envolto numa sauda-
de infinita, numa agridoce recor-
dação. Enfim, vivemo-lo, na cer-
teza de que ainda não morremos.

 Acredito que Possidô-
nio, longevo, é a explicação para 
este mar de emoções que traz 
ao revelar as memórias da dé-
cada de vinte. Mas é por falta 
de maiores e melhores indícios 
que fazemos desta condição 
apenas uma hipótese, pois na 
construção de uma determina-
da memória alguns passados 
são lembrados outros são es-
quecidos (TOSH, John, 2011).
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casa de dona Licinha Rêgo. Um 
dia larguei o serviço para ouvir um 
primoroso dueto. Era a magnífica 
flauta do Mestre João Rêgo, antigo 
discípulo de Dr. Gonçalo de Cas-
tro Cavalcante, que fora extraor-
dinário flautista piauiense, com o  
bandolim admirável de Dona 
Araci. Tocavam no momen-
to bela e bem inspirada valsa 
‘A deusa dos mares’. A flauta de 
João Rêgo, de prata de lei, emitia 
sons encantadores, envolventes, 
ao sabor da emoção do artista. 
O bandolim de Dona Araci, era 
suave, harmonioso. Tinha acen-
tos mussitantes como o papilar 
dos colibris e vozes magistrais 
fortes como o canto da araponga.  

 O lugar de memória (ofi-
cina de ourivesaria na Rua do 
Fogo), a mnemotécnica (CAN-
DAU, 2014) fragmentada, im-
brincada por catalisadores mu-
sicais, possibilita a construção 
das imagens da experiência que 
Possidônio descreveu no seu re-
lato sobre o cotidiano dos anos 
vinte. Através da audição mu-
sical, elabora um cenário que 
poderia ser presente nos anos 
que se passaram no início do sé-
culo, época em que para ouvir 
música era necessário um gra-
mofone ou, de forma mais pri-
vilegiada, a execução de músicos 
solistas, em duetos, cameratas etc. 

 Acreditamos que o Pos-
sidônio Queiroz que escreve este 
texto, se vê acuado pelo tempo, 
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