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DEPOIMENTO 

     Abelardo da Hora 

Recife, maio de 1986 

 

 

O Movimento de Cultura Popular (MCP) foi o resultado do crescente avanço 

do movimento popular organizado que, por três administrações municipais 

consecutivas, pode, graças ao exercício das liberdades democráticas, colocar à 

frente do governo políticos identificados com as causas populares, respaldados 

pelo povo e seus líderes, pelos intelectuais mais representativos e pela combativa 

juventude estudantil. 

 Não fosse esse embasamento político-social do povo organizado e de uma 

intelectualidade democrática, progressista e popular, com suas lideranças 

experimentadas e provadas em longos anos de atividades político-culturais, e uma 

juventude estudantil atuante – ao ponto de poderem colocar à frente do governo 

da cidade do Recife, figuras como Pelópidas Silveira e depois Miguel Arraes e 

ainda depois Miguel Arraes no governo do estado e Pelópidas de novo na 

Prefeitura do Recife – não seria possível a criação e o êxito do Movimento de 

Cultura Popular. 

 O avanço do movimento popular e o aprimoramento da convivência 

democrática repercutiram nos meios religiosos e foi possível, naquela época, 

trabalharem juntos católicos, protestantes, xangozeiros e pessoas sem religião,  

juntamente com políticos – petebistas, comunistas e outros partidos, unidos na 

grande tarefa da educação e da cultura. 

 A preparação da comunidade, sua politização, fazendo-as se organizarem 

politicamente nas entidades de classe, nas entidades políticas, recreativas ou nas 

entidades de bairros, foi importantíssimo trabalho para a consecução desses 

objetivos. No campo intelectual era grande a movimentação; a motivação era o 



crescente exercício da liberdade de criação e organização, estimuladas pela 

vitória das nações democráticas, contra a tirania do nazi-fascismo, bem como pela 

redemocratização do Brasil, com a queda do Estado Novo e o livre funcionamento 

dos partidos políticos e as eleições gerais em 1945 e a Constituinte, coroada com 

a Constituição Democrática de 1946. 

 Em Recife, vínhamos de numa luta permanente, desde que fundamos, em 

1948, a Sociedade de Arte Moderna do Recife (SAMR), no recinto da minha 

primeira exposição de esculturas, patrocinada pela Diretoria de Documentação e 

Cultura da Prefeitura Municipal e realizada na Associação dos Empregados no 

Comércio, na Rua da Imperatriz. Fundamos a SAMR juntamente com Hélio Feijó, 

Ladjane Bandeira, Augusto Reinaldo, Reinaldo Fonseca, Delson Lima e muitos 

outros. 

 Em 1949, assumimos a direção da Sociedade de Arte Moderna do Recife e 

implantamos cursos de Artes Plásticas, iniciando pelo Desenho de Pose Rápida, 

empenhados em democratizar o ensino neste campo e de organizar os artistas 

numa entidade de classe. 

 Fundamos o Atelier Coletivo da SAMR em 1952. No Atelier Coletivo 

dávamos aulas de desenho, gravura, pintura e escultura e visitávamos com os 

alunos, constantemente, as agremiações populares para as nossas pesquisas, 

porque eram o povo e as manifestações da cultura popular a temática de nossos 

trabalhos. O Atelier funcionava como uma oficina-escola e foi responsável pela 

formação de grande número de artistas, ainda hoje em plena atividade e 

conhecidos nacionalmente. 

 Havíamos, em 1949, sugerido ao governador Barbosa Lima Sobrinho, por 

intermédio do jornalista Otávio Moraes, a utilização de uma grande casa, que 

pudesse agrupar as entidades culturais existentes no Recife, para formar um 

grande movimento cultural, no sentido de democratizar o ensino e a cultura. 

Lembro-me que chegou a ser feito um projeto de um edifício por Hélio Feijó e 

Delson Lima, do qual fiz uma maquete, que foi mostrada ao público na Escola de 

Engenharia, festivamente, com a presença do governador. 



 Nossa luta era no sentido de unir intelectuais, governo e povo, na grande 

tarefa de democratizar o ensino das artes e democratizar a cultura. 

Tendo ficado aquela iniciativa jogada no papel e no esquecimento pelo 

poder público, retomamos a luta em 1956. Iniciamos a campanha para juntar os 

grupos culturais existentes para formar um amplo movimento cultural, tendo a 

cultura do povo como fonte – trabalho que já vínhamos exercitando no Atelier 

Coletivo da SAMR. 

Conseguimos adesão de vários grupos, como a Orquestra Sinfônica 

Estudantil, dirigida por Levino Alcântara (que logo depois, mudou-se para o sul do 

país); grupos de teatro com Luiz Mendonça, Ariano Suassuna e Hermilo Borba 

Filho; o Coral Bach do Recife, dirigido por Geraldo Menucci (este inclusive passou 

a frequentar a sede do Atelier Coletivo e lá ensaiava e tinha suas atividades). 

Havia ainda um grupo de danças, dirigido por Flávia Barros; o Teatro de 

Marionetes Monteiro Lobato, dirigido por Carmosina Araújo. Mantínhamos 

intercâmbio permanente com jornalistas e com revistas que na época estavam em 

circulação, como: Região, de literatura e arte, dirigida pelo Poeta Edson Régis; a 

revista Contra-Ponto dirigida por Valdemar de Oliveira; a revista Resenha Literária, 

dirigida por Permínio Asfora e a Revista do Nordeste, feita pelo pessoal da Gráfica 

Ipanema. 

Surgiram ainda em circulação a revista Orientação e a revista Encontro, 

esta dirigida por José Otávio de Freitas Júnior. Havia, nos principais jornais, 

suplementos de letras e artes nos domingos e a página de arte do Diário da Noite, 

dirigido por Ladjane Bandeira – era uma época de grande efervescência político-

cultural. 

O Prefeito Pelópidas Silveira convocou as entidades culturais do Recife, 

para uma reunião no seu gabinete, a qual se realizou no dia 29 de julho de 1958, 

para discutir a desapropriação do Sítio da Trindade. Fui convidado para essa 

reunião, através de ofício, na qualidade de presidente da Sociedade de Arte 

Moderna do Recife e apresentei um plano de aproveitamento do Sítio da Trindade, 

como sede do grande movimento cultural que vínhamos tentando instalar no 

Recife, com o apoio das entidades culturais já citadas e o poder público. O plano 



que apresentei estava consubstanciado numa grande maquete que fiz de todo o 

Sítio, tendo a Casa Grande como sede e tendo um grande teatro ao ar livre, 

aproveitando o declive do terreno (no terço do Sítio que dá para a Estrada do 

Encanamento), onde seriam levadas, nas festas tradicionais, as manifestações da 

cultura popular, além de espetáculo de teatro, de música e dança, dos grupos 

ligados ao plano, preservando as características do Sítio tradicional do Arraial 

Velho do Bom Jesus. 

A intenção era implantar um movimento cultural que unisse intelectuais, 

governo e povo, para democratizar a cultura e o ensino das artes, numa espécie 

de Universidade Popular. O plano foi aprovado por unanimidade e toda a imprensa 

o divulgou e saudou. Entretanto, o preço da desapropriação era bastante alto e a 

Prefeitura dispunha de poucos recursos.  O prefeito Pelópidas Silveira não quis 

tomar posse do Sítio sem fazer o pagamento da desapropriação e o plano foi 

engavetado; nesta época eu ocupava também o cargo de chefe da Secção de 

Cultura, do Departamento de Documentação e Cultura da PMR, além da 

presidência da SAMR. Logo depois, teve início a campanha eleitoral que levaria 

Miguel Arraes ao governo municipal. Eleito, o Dr. Miguel Arraes chamou-me e 

disse: "Agora os intelectuais e os artistas poderão desenvolver um amplo 

movimento de educação e cultura na minha administração. Quero que você faça 

uma minuta da estrutura desse movimento cultural, pelo qual vocês vêm lutando 

com dificuldades, porque darei todo apoio necessário. Desejo que se acrescente 

na estrutura desse plano um setor de educação para a alfabetização de crianças e 

adultos, que será uma das grandes metas do meu governo. Preciso mostrar esse 

projeto que você vai fazer a um grupo de educadores católicos progressistas que 

estão dispostos a colaborar com minha administração. Quando você terminar de 

fazer essa minuta de estrutura, venha mostrar-me que marcarei uma reunião no 

meu gabinete, para apresentar a esse grupo de educadores católicos e 

começaremos a trabalhar". 

Fiz a minuta da estrutura que tinha como direção um conselho formado por 

dirigentes das entidades culturais já referidas: a parte de Artes Plásticas e 

Artesanato seria ocupada por mim; Música e Canto por Geraldo Munucci; Teatro 



por Ariano Suassuna ou Hermilo Borba Filho ou Luiz Mendonça; e a Educação 

(alfabetização de crianças e adultos), por um dos representantes do grupo de 

educadores católicos. Como íamos tratar com grupos heterogêneos do ponto de 

vista ideológico, tive o cuidado de fixar uma filosofia que pudesse unir a todos por 

muito tempo, com o objetivo de democratizar o ensino. 

 Na apresentação da estrutura, escrevi que a finalidade do Movimento que 

iríamos implantar era a elevação do nível cultural do povo e a educação do povo 

para a vida e para o trabalho. Fixei essa filosofia e fiz sua apresentação em 

reunião no gabinete do prefeito Miguel Arraes, na presença do grupo católico, que 

era formado por Anita Paes Barreto, Germano Coelho, Paulo Freire, Paulo Rosas, 

Maria Antônia MacDowel, Norma Coelho, Giselda e Josina Godoy. Quando 

terminei de fazer a leitura, o prof. Germano Coelho, dirigindo-se ao prefeito e aos 

presentes, disse que o plano apresentado, com setores de artes plásticas e 

artesanato, de música, canto e dança, e com teatro, lembrava-lhe o movimento 

Peuple et Culture da França, que ele visitara juntamente com Norma Coelho, sua 

esposa, quando em bolsa de estudos em Paris. Nessa hora, o Prefeito Arraes 

disse: "Então chamaremos o nosso movimento de educação e cultura de 

Movimento de Cultura Popular", e assim ficou denominado, com a aprovação por 

aclamação de todos. 

 Passamos, depois, um mês discutindo aquela filosofia que eu havia 

sugerido e como o grupo católico, com o qual eu discutia, não propôs nenhuma 

emenda foi aprovado do modo como eu havia apresentado. 

 Arraes colocou-me como Diretor da Divisão de Parques e Jardins da 

Prefeitura e eu restaurei o Sítio da Trindade e a Casa Grande, onde se instalou o 

MCP. Construí o teatro ao ar livre, transformando o Sítio num Parque de Cultura. 

Construí ainda, cinco Praças de Cultura, próximas aos terminais dos bairros 

Populosos, um Centro de Artes Plásticas e Artesanato, uma Galeria de Arte às 

margens do Capibaribe, na Rua do Sol, e renovei os Parques Infantis com 

brinquedos de concreto, ainda hoje existentes.  

 O Conselho de Direção do Movimento de Cultura Popular ficou assim 

constituído: Abelardo da Hora, como Diretor da Divisão de Artes Plásticas e 



Artesanato; Nelson Xavier, como Diretor da Divisão de Teatro; Paulo Freire, como 

Diretor da Divisão de Educação; elegemos Germano Coelho como presidente do 

MCP; Geraldo Menucci, por motivo de saúde, não fez parte, e Luiz Mendonça 

incorporou-se à Divisão de Teatro. 

 Fizemos muitas exposições na Galeria de Arte do Recife, de artistas 

pernambucanos e de outros estados. Percorri todo o estado promovendo 

intercâmbio com artistas do interior e realizamos exposições desses artistas. 

 Dávamos aulas de desenho de pose rápida, inicialmente no próprio Sítio da 

Trindade, onde eram professores: eu, José Cláudio e Guite Charifker; e 

posteriormente no Centro de Artes Plásticas e Artesanato que construí em Santo 

Amaro. Ali também funcionavam os cursos de tapeçaria, tecelagem, cerâmica e 

cestaria, coordenado por Nailda Valença; fazíamos exposições constantemente –

de artesanato – na Galeria de Arte e nas Praças de Cultura. 

 Muitos artistas, ainda hoje atuantes e conhecidos, tiveram o começo de sua 

formação ou estudaram no MCP, como Delano, Maria Carmem, Manuel Arruda, o 

ex-Presidente da Associação dos Artistas Plásticos Profissionais de Pernambuco, 

o pintor Fernando Guerra, o escultor e arquiteto Alexandre Lacerda e outros. 

 Ainda na prefeitura, o Prefeito Arraes recebeu a visita do Dr. Souto 

Dourado, para tratar da Casa de Detenção do Recife, que iria ser desativada. Fui 

chamado por Arraes, por ser também o Diretor da Secção de Controle e 

Ocupação de Logradouros, que entre outras coisas tratava do problema dos 

ambulantes. Minha sugestão ao Prefeito foi transformar aquela casa de prisão em 

casa de libertação, tornando-se uma Casa de Cultura e Educação, trazendo mais 

esse importante instrumento para o Movimento de Cultura Popular, que precisava 

se expandir. 

 As atividades do MCP já repercutiam em todo o Brasil; no primeiro ano de 

atividades do mesmo, houve um congresso nacional de estudantes, em 

Pernambuco, e recebemos a visita de estudantes de vários estados, na sede do 

Movimento de Cultura Popular, no Sítio da Trindade. Os estudantes foram 

recebidos por toda a Direção do MCP e a eles conclamamos fazer, em seus 

estados, movimentos culturais semelhantes. Os estudantes criaram o CPC - 



Centro Popular de Cultura da UNE, no Rio de Janeiro; o CPC de São Paulo; o da 

Bahia e do Rio Grande do Norte. 

 Fizemos uma grande exposição de artistas de vários estados, com a 

colaboração das escolas de artes. 

Com o título de Meninos do Recife, fiz um álbum de desenhos, fixando os 

meninos, sua vida, suas atividades e o ambiente onde moravam – locais inóspitos, 

onde o MCP instalava escolas para a alfabetização de crianças e adultos. O álbum 

foi editado pelo MCP, impresso pela Massao Ohno, de São Paulo, com prefácio de 

Arraes, e lançado na Galeria de Artes do Recife, em 1962. 

Havia sido formada uma grande força política, que tomara o nome de 

Frente do Recife. A Frente do Recife levou Arraes ao governo do estado e 

Pelópidas novamente à prefeitura do Recife. 

O Movimento de Cultura Popular continuou suas atividades, num trabalho 

permanente de discussão e apreciação democrática dos projetos apresentados 

por todos os setores de atividade cultural e educacional. Tudo que saía do MCP 

para a comunidade era exaustivamente estudado e depois aprovado, sendo obra 

do Movimento de Cultura Popular. Foi graças a esse trabalho democrático que 

permanecemos unidos e crescendo até que encerramos nossas atividades por 

força do golpe militar de 1964. 

 


