
1 
 

“AS MODINHAS DA MINHA ADOLESCÊNCIA 

CANTADAS NO RECIFE JÁ ERAM AS DE CATULO 

CEARENSE; EU PREFERIA, ENTRETANTO, OS 

VERSOS DE 

ADELMAR TAVARES: 

ACORDA, ABRE A JANELA ESTELA”. 

Gilberto Freyre. 

 

Numa das suas mais comoventes entrevistas, à revista CALIBÁN, 

número 12, o poeta CÉSAR LEAL relembra o que ficaria para 

sempre na sua memória: Uma certa casa de Belmonte de sua 

infância.  

“(...) A casa nos dias ensolarados, parecia uma estrela”. 

 

Senhores Conselheiros: 

Sabe-se, na voz de várias fontes historiográficas, entre as quais os escritos de José 

Antônio Gonsalves de Melo, Costa Porto, Nilo Pereira, Estêvão Pinto, Armando Souto 

Maior, Leonardo Dantas, Flávio Guerra, Marcos Albuquerque, Josué de Sena, Harlan 

Gadelha que, antes da chegada dos portugueses ao Brasil a cidade de Goiana, assim 

como outras localidades da América, já era habitada por índios Caetés e Potiguaras. A 

língua tupi antiga predominava na ilha que seria denominada Itamaracá e no povoado 

nascente de Goiana no século XVI. Existem outras versões de cronistas e estudiosos 

sobre a origem de Goiana. Delas, a mais aceita, é de que surgiu quando Diogo Dias  

fundou o Engenho Recuzaém. Se esse engenho não existe, sabe-se das suas ruínas? 

Quem era esse Diogo Dias? Indago com a curiosidade de quem se preocupa com a 

Memória histórica: O que restou do Engenho Recuzaém, se ainda existe mapa de como 

chegar às ruínas desse marco inicial da povoação da cidade que chegaria a competir com 

Olinda e Recife? Uma Goiana matuta ousada como Recife, a capital que desejava 

competir com Lisboa. Um local, o que restou de Recuzaém, de prospecção não só 

histórica, mas arqueológica. Eis um grande tema para o Instituto Histórico de Goiana. O 

que era nesse tempo goianense e pernambucano um engenho de cana-de-açúcar. Que 

visão adocicada dos engenhos de Goiana poderemos ter nos nossos dias?     
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Lamento que o projeto da professora Dra. Heloisa Buarque de Holanda, da UERJ, sobre 

os falares indígenas do Brasil e os falares regionais, tenha sido interrompido, assim 

como as pesquisas da eminente mestra pernambucana, Dra. Adair Palácios, (UFPE), 

sobre as falas Caetés e Potiguaras de Goiana, tenham ficado fora de interesses 

acadêmicos. Tive o prazer de ouvir o projeto original da Dra. Heloisa, numa noite de 

junho, na sua casa vizinha à que morava Machado de Assis, no Cosme Velho (Rio de 

Janeiro). Machado, o Bruxo de Cosme Velho, para ser preciso, a casa de número 18. 

Comigo, nessa noite, a saudosa Rachel de Queiroz e a professora e escritora Luzilá 

Gonçalves Ferreira. Luzilá deve-nos suas impressões sobre esse encontro memorável de 

amigos preocupados com as linguagens primitivas do Brasil.  

SENHORES CONSELHEIROS: 

O pioneirismo de Goiana também se estende ao campo cultural. Seria impossível nesta 

hora realizar uma síntese da história de Goiana e seus feitos culturais. Foi a primeira 

cidade de Pernambuco a possuir uma biblioteca pública e a primeira do Brasil a ter uma 

banda de música, a hoje centenária Curica, criada em 1848, Patrimônio Cultural do 

nosso estado. A Curica, assim denominada, segundo a pesquisadora Maria Alice 

Amorim, por causa de um pássaro de canto estridente, da família de papagaios e araras. 

Segundo o médico e escritor Valdemar de Oliveira, ex-conselheiro desta Casa de 

Oliveira Lima, pai do nosso também Conselheiro Reinaldo de Oliveira, citado pela 

pesquisadora Lúcia Gaspar, da Fundaj, “[...] Goiana se distingue no terreno da cultura, 

da arte, toda ela um relicário – nas suas igrejas majestosas, nos seus cruzeiros de pedra, 

nos seus lavores de prata e ouro, nos seus arquivos musicais, nas suas entidades 

culturais, nas suas organizações artísticas, em todas essas coisas que dizem pensamento, 

cultura, inteligência, primado espiritual. Goiana é uma velha matrona coberta de joias. 

Nos dias de festas, põe para fora as suas baixelas, os seus adereços, os seus títulos 

herdados – tem o que mostrar, tem de que se envaidecer. [...]” Uma das obras mais 

esplêndidas do barroco em Pernambuco está na praça, em frente ao Convento de Sto. 

Alberto dos Carmelitas. Trata-se do cruzeiro, uma das peças de maior relevo histórico 

da cidade. Ele foi construído no início do século XVIII e sua base, de calcário, foi 

esculpida numa rocha só. A grande base, classificada como de influência oriental em 

suas linhas, é extremamente bem-acabada.  

Affonso Ávila, o maior estudioso mineiro de sua geração sobre o Barroco em nosso País, 

além de um grande poeta, vindo ao Recife em missão de pesquisa academica, sendo aqui 

recebido por César Leal, fez questão de conhecer o Convento do Carmo, em Goiana e 

seu belo Cruzeiro, um marco histórico que deve ser protegido como PATRIMÔNIO de 

rigorosa preservação. O artesão Zé do Carmo, admirado por Gilberto Freyre e o Papa 

João Paulo II, estava no seu roteiro de visitas. A Casa de Adelmar Tavares foi vista pelo 

também poeta Afonso Ávila, mas nessa época grande parte do seu entorno não havia 

ainda sido invadida por moradores sem teto.  
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(((()))) 

 

Falei acima de Goiana e seu arquivo musical: eis um tesouro que deve ser resgatado pelo 

IH da cidade berço de tantos músicos. Assim como há na Mapoteca da SUDENE outras 

relíquias de muito interesse para a história sócio-econômica dessa cidade. A SUDENE 

guarda cartas topográficas de Goiana, escalas 1:25.000 e 1:100.000 - impressas, 

resultantes de mapeamento elaborado com base no recobrimento aerofotográfico e em 

apoio de campo. Nelas, estão registradas a configuração planimétrica natural do terreno 

(hidrográfica, cobertura vegetal) e artificial (localidades, sistema rodoferroviário), assim 

como a altimétrica (curva de nível e pontos de controle de altitudes), elementos estes 

representados em cores, segundo convenções. 

Goiana sempre foi um celeiro de bandas de música e grandes maestros.           

Vocação de pioneira, sim. Foi com o incentivo de um filho de Goiana, o Dr. Lauro 

Raposo, que nasceu a semente do IH vitoriense. Foi Lauro Raposo, quando prefeito de 

Goiana, quem aproximou Cícero Dias da cidade. O famoso pintor queria levar Zé do 

Carmo, anos depois Patrimônio Vivo de Pernambuco, para uma temporada de estudos e 

amostras em Paris. É um assunto que devo dizer em detalhes, neste colegiado, numa 

breve oportunidade. Vou dizer sobre as idas de Gilberto Freyre, dona Magdalena e do 

filho Fernando à casa de Zé do Carmo. Havia um sentimento de grande confiança e 

crença no futuro desse artista goianense. 

((((())))) 

 

Várias vezes centenária, situada a cerca de 62 km do Recife, é a ultima cidade litorânea 

do norte do estado. Desde o período colonial; depois no período Imperial; a época da 

Abolição da Escravatura, tendo se destacado no período Republicano, GOIANA esteve 

muito ligada aos engenhos e Usinas de cana de açúcar da região.  

Daí a tradição adocicada do seu território rural. O desembargador e poeta Josué Sena, 

através da sua vasta produção literária, tem revelado todo o peso dessa herança 

histórica. A Ciranda, misto de canto e dança, nasceu em Portugal, no século 18, mas teve 

no Brasil o seu segundo berço, na cidade de Goiana, daí se espalhando pela ilha de 

Itamaracá e para o resto do Nordeste, segundo pesquisa de Carlos da Fonte Filho, no 

livro Espetáculos Populares de Pernambuco, edição da Fundarpe.  
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No livro Cancioneiro pernambucano, o jornalista Leonardo Dantas Silva afirma que 

“até 1960 a ciranda, como dança de adultos, só era conhecida nas comunidades rurais e 

totalmente desconhecida pelos pesquisadores. É deste ano o trabalho do padre Jaime 

Cavalcanti Diniz, um dos mais brilhantes musicógrafos brasileiros (...) veio chamar a 

atenção dos estudiosos para a mais democrática de nossas danças”.  

SEGUNDO  o viajante inglês, HENRY KOSTER, considerado um dos mais importantes 

cronistas sobre o Nordeste brasileiro, que foi proprietário de engenho e terras no Brasil 

entre 1809 e 1820, cito pesquisa do mestre Alcides Rodrigues de Sena: “A vila de 

Goyanna é uma das maiores e mais prósperas da Capitania de Pernambuco”.   

PARA O romancista Flanklin Távora, cito  ainda pesquisa do mestre Alcides Rodrigues 

de Sena:  “ Goiana é a cidade pernambucana de mais nota, depois de Recife e Olinda, 

que figurou, com brilho e bizarria inexcedíveis nos tempos coloniais”. 

João Franklin da Silveira Távora foi um advogado, jornalista, político, romancista e 

teatrólogo brasileiro. Em 1844 transferiu-se com os pais para Pernambuco. Fez 

preparatórios em Goiana e Recife, em cuja Faculdade de Direito matriculou-se em 1859. 

SENHORES CONSELHEIROS: 

A Maçonaria de Goiana, apontada como uma das mais antigas do Brasil é outro marco 

histórico goianense, que será objeto de análise e pedido de Tombamento, neste Conselho, 

pelo arquiteto e conselheiro Rodrigo Cantarelli. 

Dizem os cronistas de Goiana que a vila operária dessa cidade chegou a ser considerada 

a primeira da América Latina, a cidade dava bússola e mapa à nossa economia, mas esse 

prestigio, com o passar dos anos, perdeu sua força, a cidade retesada sem poder sair do 

final do horizonte. Entrou em decadência, não possuía mais seus hábitos produtivos de 

economia industrial, limitou-se à bolha de ar da economia familiar e de baixa renda.  

O tempo voraz das coisas consumiria, de pouco a pouco, o que foi construído e sonhado 

ao longo de dezenas de anos. “Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O 

sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente 

nosso” assim falava o poeta Fernando Pessoa. 

(((()))) 

Nos dias atuais, há pouco menos de três anos, desde 2017, erguendo-se das ruínas do 

passado, Goiana tomou um novo e inesperado alento, criou um novo perfil, passando a 

ser um referencial na economia do nosso estado. A cidade voltou a sonhar. Era um novo 

tempo que ia começar, tão necessário, tão inevitável, tão completamente único na sua 
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história. Tornou-se de maneira rápida sede de novas indústrias, um dos mais produtivos 

polos do setor automobilístico do Nordeste, com um crescimento econômico que tem 

gerado mais de dez mil empregos. Goiana integra, hoje, o mapa da Região 

Metropolitana do Recife. 

Fala-se que, numa só unidade fabril goianense, foi instalada uma das mais modernas 

tecnologias do mundo. Houve, realmente, uma grande mudança na matriz econômica da 

cidade. Duas importantes marcas automobilísticas passaram a operar em três turnos, 

uma delas, a Fiat, tem no seu portfolio uma grande unidade de apoio cultural, cujo 

patrono é São Francisco, portanto, digo eu, é a hora de aproximar os equipamentos 

culturais de Goiana ao seu imenso polo industrial.  

Algo poderia sair em apoio ao Patrimônio e à Memória do povo goianense, de uma 

indústria que produz 250 mil veículos por ano. Uma fábrica apontada como a mais 

produtiva do mundo. O impacto desse crescimento industrial e tecnológico tão rápido, 

em tão pouco espaço de tempo, que benefícios trouxe ao sítio histórico de rigorosa 

preservação tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional e pelo Conselho 

Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico?  

Além de novas fábricas, cerca de 20 empresas fornecedoras de produtos se instalaram 

dentro de um polo industrial que ocupa 1.100 hectares, um dos maiores da América 

Latina. A cidade experimenta um fenômeno de transformações com perspectivas de 

crescimento. Quem poderia imaginar esta Goiana de hoje, com a cidade de uma década 

atrás? A história dos seus passados temores?  

Mas, insisto, que apoio de incentivo às ações culturais e educativas de preservação do 

Patrimônio e da Memória da cidade tem partido desse conjunto de grandes indústrias? 

Goiana reúne excelentes condições de gerar projetos de MECENATO, de fazer parte do 

Mapa Nacional de Financiamento de Projetos Culturais, que reúne aproximadamente 

80 mil projetos culturais apoiados pelas leis de incentivo à cultura nos níveis federal, 

estadual e municipal.  

Poderia ser uma boa fonte de consulta e possibilidades do Instituto goianense. O MAPA 

fornece um panorama geral de outras matrizes de financiamento de projetos culturais, a 

exemplo dos fundos públicos de fomento à cultura, editais de empresas públicas e 

patrocínio direto de empresas privadas.  

MECENATO, um desafio anunciado pelo Secretário de Cultura de Pernambuco, 

Gilberto Freyre Neto, na sua primeira visita a este Conselho.  

ABRO um breve espaço complementar a fim de registrar a vocação histórica de Goiana 

para a indústria de  quatro rodas. Sabe-se que o primeiro ônibus de que se tem notícia 
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no Brasil foi um veículo da marca francesa Panhard-Levassor, importado no ano 1900 

pela Companhia de Transporte de Goiana. Toda manutenção, ASSISTÊNCIA técnica e 

troca de peças desse ônibus tinham como mão-de-obra os mecânicos da cidade. 

Destinava-se o referido veículo ao transporte de passageiros entre Goiana e Recife pela 

velha estrada de rodagem, hoje a BR-101. O ônibus não durou muito, pois uma viagem, 

que teria setenta quilômetros, levava cerca de 10 horas. Apenas duas cidades 

pernambucanas, Vitória de Santo Antão e Goiana, tiveram a fama de fabricar as 

melhores carrocerias de caminhão.  

Goiana, a segunda cidade mais importante do Estado durante um longo período de sua 

história tem, nos dias atuais, um dos mais ricos portfólios culturais do Interior de 

Pernambuco.  

É justo quando a cidade passa a evocar a sua altaneira visão do passado. Que mundo é 

este que se contenta em existir apenas no presente eterno? Como não dar razão a Soren 

Kierkeggard quando afirma que “os filósofos têm inteira razão  ao dizer que não se pode  

compreender a vida senão retornando ao passado”.  

Prova disso são as placas comemorativas que o INSTITUTO HISTÓRICO de Goiana 

está colocando, com o apoio da sociedade civil, nas ruas e prédios históricos da cidade, 

no esforço de contribuir para o espírito de pertencimento e orgulho do seu povo. Goiana, 

depois do Recife, é a única cidade pernambucana a realizar esse projeto originário do 

Instituto Arqueológico Pernambucano.   

Possui uma casa centenária, hoje sede do INSTITUTO HISTÓRICO e 

ARQUEOLÓGICO, que, na vontade do seu guardião e Presidente, o Dr. Harlan 

Gadelha e dos que integram a instituição, pretende obter a honraria de PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO DE NOSSO ESTADO.   

((((())))) 

Conheço essa Casa, situada fora do sítio histórico tombado como Patrimônio Histórico 

Nacional pelo IPHAN. Nos percursos que faço, mensalmente, de documentação 

fotográfica de Goiana, sei do período longevo que esse imóvel passou sob o esquecimento 

e abandono, até quando um Harlan, da casa goianense dos Gadelha, (que muito 

contribuíram para o desenvolvimento econômico e social desta cidade), tomou a decisão 

de lutar por sua preservação, transformando-a na sede do IH.  

O QUE NOS DIZ SOBRE a Casa do poeta ADELMAR TAVARES, o 

escritor, poeta e desembargador Dr. JOSUÉ SENA, um goianense amoroso,  grande 

pesquisador da história de sua cidade natal:  



7 
 

“Há muitos anos, com o amplo sítio que a rodeava, passou a ser propriedade 

de José Albino Pimentel Filho. Em tempo mais recente, o sítio foi dividido e negociado 

em lotes, ficando assim o casarão resumido praticamente à sua área construída.  

“Com o passar do tempo, sem qualquer conservação, o imóvel perdeu 

condições de habitabilidade, permanecendo vários anos ocupado por uma oficina de 

lanternagem e depósito de ferro velho, o que acelerou sua degradação, até ficar 

desocupado e sem qualquer serventia, ameaçado de ruir.  

Levantaram-se vozes de protesto de goianenses zelosos, inclusive de Alcides 

Rodrigues de Sena, Mário Rodrigues do Nascimento, Sílvio Romero Pinto Rodrigues e 

Paulo Roberto Tavares, além do diretor, José Torres e da redação do jornal “A 

Província”. A desapropriação foi ajuizada, porém não lhe foi dada pela edilidade o 

devido andamento. Posteriormente, outra administração, de Osvaldo Rabelo Filho, 

anunciou, como noticiado na “Província”, edição de junho de 2002, novo projeto 

salvador, desta feita o da restauração e utilização do prédio, já em ruínas, sob a 

denominação Adelmar Tavares, para sede de um centro de documentação e arquivo de 

todo o aparato documental sobre Goiana. Tal projeto não se concretizou. Enquanto isso, 

a situação se agravou de vez, caindo o teto e as paredes internas, perdendo-se ou sendo 

levadas suas portas, restando do antigo e venerável prédio as paredes externas, sendo 

que as de um lado já fora de prumo. Na administração de Henrique Fenelon de Barros 

foram retomados os trabalhos de restauração, com reposição do telhado e reboco, sem, 

porém, finda gestão municipal, a conclusão da obra.”  No tempo de Adelmar a casa era 

parte integrante de um sítio. Na distância, recuado, o sítio tinha uma mata, a mata era 

uma sombra comprida e enorme deitada debaixo do céu. 

(((()))) 

               SENHORES CONSELHEIROS: Fiz um retrospecto de uma cidade histórica da 

dimensão cultural de Goiana no esforço de justificar a relevância do pedido de 

TOMBAMENTO de uma das suas mais ilustres casas.  

Um casarão que está inserido na vida de um dos mais ilustres filhos de 

Goiana e de Pernambuco, o poeta Adelmar Tavares.  

Assim como a simples Cabana de Martin Heidegger, na Floresta Negra, faz 

parte da história de um dos vultos mais exaltados da Filosofia alemã do seu tempo; 

assim como a casa da mãe brasileira do Nobel Thomas Mann, em Paraty, é vista ainda 

hoje na Alemanha como roteiro imperdível de visitas para os que se voltam para vida e a 

obra do autor de A MONTANHA MÁGICA, assim como o nosso sobrado recifense é a 

Casa de Oliveira Lima, o Dom Quixote Gordo, a Casa dos Conselhos; assim como uma 

velha casa perto da Associação Comercial do Recife foi a casa de um dos mais famosos 



8 
 

físicos do seu tempo brasileiro,  o recifense Mário Shenberg; assim como’ ‘ um velho 

solar de Apipucos foi a casa de Gilberto Freyre, o maior sociólogo brasileiro do século 

XX, Goiana dos ideais libertários tem a sua Casa de Adelmar Tavares, o Príncipe dos 

Trovadores Brasileiros.  

“(...) A casa nos dias ensolarados, parecia uma estrela”.  

“A cidade antiga”, a obra máxima do historiador francês Fustel de 

Coulanges, deve ser uma leitura obrigatória entre os estudiosos do passado histórico e o 

valor que se atribuía à CASA, como moradia, no mundo greco-romano. É obra que 

consulto com todo fervor quando sou designado para dar parecer de tombamento de 

velhas casas senhoriais de nosso estado.  

Um costume curioso que por muitos séculos perdurou nas casas atenienses 

era o sentido de sacralidade que se dava a esses ambientes. Cada casa tinha o seu deus. 

Um deus colocado na presença da divindade doméstica. Sair do convívio amoroso dos 

familiares nos tempos antigos e da comunhão religiosa da casa materna era como perder 

a proteção dos seus antigos santuários. Para esses os deuses se tornavam invejosos. 

O nosso Adelmar Tavares, depois de cada conquista relevante e honrosa na 

vida intelectual ou profissional sentia a necessidade de um  retorno ao seu templo 

sagrado e afetivo de Goiana, para compartilhar com a família e a cidade. A Casa 

goianense de Adelmar Tavares tem um valor emblemático muito forte. 

               Foi o que aconteceu em 1927, após a sua consagradora eleição para a 

presidência da Academia Brasileira de Letras. Goiana inteira festejou a chegada do  

filho ilustre e amoroso. Um dos seus textos mais famosos de Gastón Bachelar é A Poética 

do Espaço. Esse livro chama uma atenção especial pela análise sensível que faz dos 

espaços de uma casa.  

 

Eu não diria uma só palavra ao escrever sobre a Casa goianense de Adelmar Tavares 

sem ouvir os devaneios desse genial filósofo francês. “Porque a casa é nosso espaço no 

mundo. É nosso universo primário. É, na verdade, um cosmos.” Ao se referir aos 

espaços de uma casa, o próprio Gastón Bachelard dizia: “Parece que a imagem da casa é 

a topografia do nosso ser mais íntimo”. Os espaços da casa são espaços vivos. Por isso, 

pouco têm a ver com a geometria ou com a arquitetura. Cada lugar e cada objeto tem 

memória e significado, dados pelas vivências que eles testemunharam. E as vivências do 

lar são as mesmas que as vivências do nosso espaço interno.” Não sei se Adelmar 

Tavares teve a suprema alegria de conhecer a obra científica e quase poética de Gastón 

Bachelar. Mas, a sua Casa goianense tem muito da casa natal e dos sonhos de Bachelard. 

Ele  lembra que a topografia da casa parece ter certa semelhança com a topologia da 

alma. Para o autor, “Nosso inconsciente está ‘alojado’. Nossa alma é uma morada. 
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(((()))) 

  

São de Harlan Gadelha as palavras que faço minhas e subscrevo: “Ciente de ser a 

Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE, o órgão 

executor da Política Cultural do Estado, em todas as suas dimensões e expressões, 

atuando em bases democráticas e visando, além do incentivo à cultura, a preservação 

dos monumentos históricos e artísticos do Estado, é que o Presidente do INSTITUTO 

HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E GEOGRÁFICO DE GOIANA - IHAGGO vem 

solicitar ao Conselho Estadual de Cultura o TOMBAMENTO da casa CONSTRUIDA em 

1861, localizada na Rua Adelmar Tavares, nº 31 – Goiana, Centro – CEP 55900-000, onde 

residiu o trovador ADELMAR TAVARES DA SILVA CAVALCANTI, cujo Termo de 

Cessão, pela Prefeitura Municipal, nos foi entregue, em sessão solene, no dia 18/11/2017.  

O INSTITUTO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO E GEOGRÁFICO DE 

GOIANA, são palavras de Harlan, “o quarto mais antigo do Brasil e o primeiro 

entre os municípios brasileiros, fundado em 08 de setembro de 1870, PORTANTO, 

A CAMINHO DE 150 ANOS, é uma associação de direito privado sem fins 

econômicos e com prazo indeterminado de duração, tendo como legenda “POR 

GOYANNA E SUA HISTÓRIA”. Tem como Foro esta cidade, e que por objetivo o 

estudo, difusão, promoção de eventos históricos e culturais, pesquisas e guarda da 

história, da arqueologia e da geografia de Goiana. Teve como sede primitiva a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Rua do Rosário. Por meio de um 

protocolo. assinado pela Diocese de Nazaré da Mata, foi o acervo de obras sacras, sob 

guarda do Museu, transferido para a unidade cultural do SESC/Goiana.  

A casa, já reformada, objeto deste pedido de TOMBAMENTO, sede do IH, mantém 

sua estrutura original, e sua importância toma maior relevo, pelo fato de ter sido a 

residência, por longo período, do poeta ADELMAR TAVARES DA SILVA 

CAVALCANTI.” Poderá ser uma excelente opção turística, ao lado de outras riquezas 

históricas e culturais da cidade, um turismo sustentável em todos os seus usos, 

priorizando a abordagem preservacionista, gerando impacto ZERO à sua estrutura, 

levando benefícios à instituição e aos moradores locais, um turismo cultural e 

economicamente viável.” 

 

Cheguei a ver a Casa dos Tavares goianenses em quase ruínas. Os portais da 

casa, o piso em chão batido, não se via a soleira das portas, as paredes ameaçadas. Nem 

sinal do velho baú da família, portanto, não havia mais retratos. Os jardins não estavam 
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sendo regados, as vigas estavam ameaçadas, as portas do lado sul não abriam mais para 

o sol entrar.  

 

(((()))) 

 

Nascido no Recife, foi em Goiana onde Adelmar Tavares plantou as suas raízes, 

na casa dos seus primeiros devaneios infantis e seus impulsos literários na juventude, a 

que ficaria para sempre na sua memória, fonte de sua inspiração. Tinha menos de um 

mês de idade quando foi trazido por seus pais para a sua casa goianense. 

Tornou-se de fato um goianense, conhecia amorosamente todas as portas, ruas, 

becos e esquinas da cidade que inspirou a sua poesia, as águas das primeiras chuvas 

caindo das bicas; a olhar do alto os ventos soprando a palha dos canaviais; a descoberta 

do espaço em branco a pedir a sua poesia; a encantação do seu primeiro amor.  

Nessa cidade o jovem Adelmar legitimou a sua Pasárgada. Não uma Pasárga 

imaginaria como a do Poeta da Rua da União. Em Goiana não era amigo do rei, ele era o 

próprio rei. 

 

           Ali, o poeta era feliz e sabia. Jogava argolinhas, andava de bicicleta, corria na 

montanha-russa e nos cavalinhos de carrossel, deitava na beira do rio, tomava banho de 

mar, pescava caranguejo, corria atrás do palhaço de circo, via a banda passar, seguia a 

banda imitando o maestro, (as comadres da família Tavares olhavam-se entre si), 

acompanhava as procissões, rezava no Mosteiro, soltava pipa ao sabor dos ventos que 

varrem as planícies, os ventos das cotovias e da estrela da manhã. Era do poeta o apito 

das usinas e das fábricas, o repicar dos sinos de tantas igrejas, o berro das vacas dos 

currais, os ecos a bisarem os ecos dos sinos de bronze das velhas igrejas, como pedras na 

vidraça. Era dele o borbulhar alegre de água na chaleira. O leite tirado na hora do 

curral, o café torrado em casa, quando não moído no pilão. A nostalgia dos quintais 

centenários. O banco de alvenaria e do faz de conta, os soldadinhos de chumbo, o cheiro 

das moças “orvalhadas de tépido suor”, o cheiro das frutas nativas, dos bosques de 

cajueiro, mangaba e sapoti, o cheiro dos jasmins saindo dos portões de ferro gementes e 

patriarcais. 

O canto dos galos no amanhecer cor de milho de Goiana era o seu clarim. 

 

((((())))) 

 

Aluno da Faculdade de Direito do Recife, turma 1909, foi nesta cidade que 

publicou os seus primeiros trabalhos literários. Recife desse tempo parecia retomar a 
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bela e forte intensidade de trabalho espiritual do derradeiro decênio do Império, quando 

se sobrepõe, na renovação dos processos culturais – filosofia e literatura com Tobias 

Barreto e Silvio Romero à frente, a todas as demais metrópoles do Brasil. Publicou o seu 

primeiro livro “Descantes” em 1907 com outros colegas de Faculdade quando tinha 

apenas 19 anos. O livro era composto de trovas. 

 

           Na Faculdade de Direito tornou-se amigo de Gilberto Amado, que seria um dos 

mais representativos escritores do seu tempo, ao lado de quem passava as férias 

estudantis na casa goianense que tanto amava. Amizade que iria durar o resto da vida, 

os dois trabalhando no Rio de Janeiro e participando das reuniões da Academia 

Brasileira de Letras, da qual Adelmar foi presidente e Gilberto Amado, sergipano do 

Recife e do Rio, ex-redator do DIÁRIO DE PERNAMBUCO e também acadêmico da 

ABL. Gilberto Amado no seu livro Minha Formação no Recife, lembra a importância do 

amigo Adelmar Tavares na sua vida acadêmica. No seu famoso livro  Minha Formação 

no Recife, Gilberto Amado nos diz:  “devo a Pernambuco tudo o que fui e o que sou no 

Brasil”. 

            Quando Adelmar iniciou os estudos jurídicos, fê-lo em época na qual acrescentar 

um doutor aos brasões domésticos era quase compulsório para as famílias 

pernambucanas de certa categoria. Até as que eram parcas de recursos nisso se 

confundiam com as mais favorecidas, procurando que os filhos se elevassem 

socialmente, e saíssem do anonimato por esse mecanismo.  

 

             Nas suas temporadas de estudante no Recife, não deixava de voltar à casa dos 

seus pais e dos seus devaneios juvenis. O mestre  ALCIDES RODRIGUES DE SENA, o 

maior historiador  goianense do seu tempo, no seu livro UM BELISCÃO NA 

MEMÓRIA DE GOIANA, nos conta sobre as alegres noitadas de Adelmar Tavares . Ao 

lado dos amigos de infância saia nas madrugadas boemias  fazendo serenatas pelas ruas 

e becos da cidade. As velhas canções de amor e desamor, no autêntico estilo brasileiro do 

passado remoto eram ouvidas durante o percurso dos seresteiros de Goiana.  

“Desce o luar por sobre o mar, por sobre a rua, 

A lua cheia rasga o céu com seu clarão, 

Quero que saibas meu amor, nem vejo a lua, 

Porque teus olhos são a minha obsessão.” 

 

 

“ACORDA, ABRE A JANELA ESTELA”. 
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ADELMAR , são palavras de Harlan Gadelha, “mudou-se para o Rio de Janeiro, 

na época capital do Brasil, onde ocupou importantes cargos, como os de professor de 

Direito Penal na Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro, promotor público, 

curador de resíduos e testamentos (1918), curador de órfãos (1918 a 1940), advogado do 

Banco do Brasil (1925 a 1930), de desembargador da Corte de Apelação do Distrito 

Federal (1940) e finalmente o presidente do Tribunal de Justiça (1948 a 1950). 

Participou da Sociedade Brasileira de Criminologia, do Instituto dos Advogados, da 

Academia Brasileira de Belas Artes. Como magistrado, disse certas vez Luiz Viana 

Filho, ADELMAR TAVARES jamais condenaria homens por pequenos furtos. 

Chamava o responsável pelo delito e sua família para um compromisso de uma novo 

comportamento.” 

Mesmo exercendo a magistratura, nos diz Harlan Gadelha, “o poeta Adelmar 

Tavares sempre colaborou com a imprensa, como redator do Jornal Pequeno, tornando-

se conhecido em todo o país por suas trovas. É considerado, até hoje, aquele que mais se 

dedicou a esse gênero poético no Brasil. Suas trovas sempre mereceram referências na 

história literária brasileira. Era considerado o Príncipe dos Trovadores Brasileiros. 

Empossado em 04 de setembro de 1926 na Academia Brasileira de Letras, na cadeira 

que tem como patrono Fagundes Varella, foi seu presidente em 1948.”. 

 O discurso de posse de Adelmar Tavares na ABL foi até hoje um dos mais longos 

da história da Casa de Machado de Assis. Tive a curiosidade de ler o seu texto, através 

do site oficial ABL.  Deixou-me impressionado como, naquela época, no Brasil, ele se 

mostrava identificado com as correntes literárias da Europa, citando exaustivamente as 

teorias do francês Sainte-Beuve, seus métodos de crítica literária. O método de não 

separar o homem de sua obra. Sainte-Beuve era o guia inegável da crítica no século XIX.  

Adelmar demonstrava possuir um refinado bom gosto no campo do saber literário.  

O novo Regimento Interno da ABL teria como seu principal redator o 

pernambucano de Goiana, Adelmar Tavares. 

O nome de Adelmar Tavares, segundo o saudoso Desembargador Edmundo 

Jordão, citado por Harlan Gadelha, um dos maiores vultos do mundo jurídico de nosso 

Estado, num texto publicado no Almanach de Goyanna -1930, p.173, disse: “Desde 

criança é o “nosso poeta”. Filho de pais goianenses, embora nascido no Recife em 16 de 

fevereiro de 1888, passou a infância em Goiana e foi para a terra de adoção que se abriu 

toda a sensibilidade de sua alma superior”.  

ADELMAR TAVARES saiu de Goiana, mas ele dizia nos seus escritos que 

Goiana nunca saia dele. Era mesmo impossível separá-los completamente. Quando se 
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vivem os instantes supremos, tudo o que passou aflora suavemente à lembrança, e em 

tudo, até nos menores contrastes ou coincidências, se descobrem motivos de 

encantamento.  

((((())))) 

 

 

 

 

ACERVO HISTÓRICO – Guardião, durante várias décadas, de um rico acervo 

histórico de arte sacra, com algumas peças remanescentes do século 17, e não dispondo 

de corpo técnico, equipamentos de segurança, sem possuir sede própria, além de 

recursos financeiros para salvaguarda do que era mais precioso para a história local, o 

IH foi perdendo a sua condição de guardião e ocupante de uma dependência da Igreja 

dos Homens Pretos.  

Tive a oportunidade de conhecer de perto as antigas e precárias instalações do 

IH, levado por um saudoso goianense amante da história de sua terra, o amigo Luiz 

Padre. (Ele vestia-se de Monge, barbas longas, parecia um beneditino perdido nas ruas 

seculares da cidade).  

Estava patente um desconforto, o IH teria de sair para nova morada.  

Há um poema de Elizabeth Hazin, do seu belo livro QUADRÍVOLO, que a 

autora, cito de memória, nos fala do “sonho que troca de lado sem ser outro”.  Sei a 

razão disto, digo eu: é casualidade da semelhança. 

Percebo que o IH de Goiana mudou apenas de lugar, de uma rua para outra, e o 

ideal de servir  à preservação da Memória permanece inalterável. Encontrou um novo 

abrigo no Casa mais goianense de Goiana: A Casa de Adelmar Tavares.  |A Casa 

goianense do poeta Adelmar Tavares continuará sendo o guardião da rica história do 

seu povo. Nada custa lembrar que a ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS teve um 

período sem uma casa para as suas reuniões semanais, antes de ocupar a sua atual 

imponente sede. Foi na casa do acadêmico Luis Otávio. 

 

                                           ((((())))) 

 

Senhores CONSELHEIROS: Senhor Secretário Estadual de Cultura, Gilberto de Mello 

Freyre Neto, Senhor Presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto Mendes: Senhor 

Presidente deste Conselho Aramis Macedo. Ilustres visitantes, filhos da cidade que 

reúne o mais precioso tesouro pernambucano  de arte sacra, depois de Olinda e Recife. 
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Saí dos padrões tradicionais de PEDIDOS DE TOMBAMENTO no sobrado de Oliveira 

Lima e Casa dos Conselhos. Fiz uma longa lista de motivos para justificar a importância 

histórica e TOMBAMENTO de uma casa goianense que esteve ameaçada, durante anos, 

de virar ruínas, não fosse a vontade de abnegados filhos dessa terra.  

            

Ao longo dos tempos, os institutos históricos e geográficos foram pioneiros na coleta e 

sistematização da documentação histórica, em levantamentos geográficos e em estudos 

etnográficos, arqueológicos e lingüísticos. Jamais se escreverá a história pernambucana, 

de Pernambuco e do resto do País, sem o contributo dos arquivos municipais em todas 

as áreas das atividades humanas. Um tema já por vários ensejos discutido neste 

colegiado. Acontecimentos do nosso passado coletivo interiorano e da capital, que 

pareciam anódinos, que estavam esquecidos, adquirem subitamente grande importância 

para a nossa grande História. Eles iluminam o presente e o nosso futuro com uma nova 

luz. Por outro lado, é inquietante o que nesta hora está ocorrendo nesses arquivos 

centenários não só da capital do Estado. As consequências dramáticas para a nossa 

Cultura. 

 

((((())))) 

 

 

SENHORES CONSELHEIROS: 

Peço que seja acolhido neste COLEGIADO o meu pedido de abertura do processo 

administrativo de TOMBAMENTO como PATRIMÔNIO CULTURAL DE 

PERNAMBUCO, da casa  goianense do poeta Adelmar Tavares. Quando o proprietário 

do imóvel dá início ao procedimento ou quando ele concorda com o tombamento, há o 

que o decreto-lei chama de tombamento definitivo voluntário. Este é o caso ora em 

Pauta neste Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico de Pernambuco, 

instituição vinculada à Secretaria Estadual de Cultura.  

 

Para fundamentar o seu desejo de ver a Casa do Príncipe dos Trovadores do Brasil, 

Harlan Gadelha remete-nos um dos mais belos poemas do seu ilustre conterrâneo: 
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FINALISO COM AS PALAVRAS do Presidente Harlan Gadelha: “A 

conservação desse patrimônio é de interesse público, por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história de Goiana e impedirá assim sua destruição ou mutilação, 

mantendo-os preservados para as gerações futuras.” 
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MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO PEDIDO DE TOMBAMENTO DA CASA DE 

ADELMAR TAVARES E SEDE DO INSTITUTO HISTÓRICO DE GOIANA, ASSINADA 

PELO ESCRITOR, CRÍTICO LITERÁRIO E ACADÊMICO DA ACADEMIA BRASIL 

EIRA DE LETRAS, ANTÔNIO CARLOS SECCHIN, feita a meu pedido, para ser lida nesta 

cerimônia. 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2019. 

 

Prezado amigo, escritor Marcus Prado: 

 

Endosso o pedido de tombamento da casa onde morou, em Goiana, o poeta Adelmar 

Tavares, dada a importância do escritor no âmbito de nossas letras. Recordemos que seu 

nome figura ao lado de outros poetas de Pernambuco que ingressaram na Academia 

Brasileira de Letras: Martins Júnior, Olegário Mariano, Manuel Bandeira, Mauro Mota, 

João Cabral de Melo Neto, Geraldo Hollanda Cavalcanti. Exerceu a presidência da instituição 

em 1948. Aos 70 anos (1958) teve sua poesia completa publicada pela prestigiosa Livraria São 

José. Considerado o “Príncipe dos Trovadores Brasileiros”, é tido como nosso maior cultor da 

trova, gênero popular, de extrema singeleza. Conforme ele próprio escreveu: 
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Trovas, - cantiga do povo, 

alma ingênua dos caminhos, 

de lavradores, cigarras, 

mulheres, e passarinhos... 

Em homenagem aos 130 anos de seu nascimento, transcorridos em 2018, seria um 

justo preito à memória de Adelmar Tavares o tombamento de sua residência pernambucana.  

 

ANTÔNIO CARLOS SECCHIN 

 

 


