


Entrevistar para conhecer, para re-
conhecer, para compreender que his-
tórias de vida compõem um universo 
muito maior do que a trajetória pessoal 
do entrevistado.

Foi nessa perspectiva que, incentivados 
por seus professores, alunos de escolas 
municipais de educação básica realiza-
ram o projeto Memória Local na Escola.

Leituras, desenhos, reflexões sobre os 
conceitos, princípios e diretrizes que 
envolvem a metodologia de entrevista 

APRESENTAção
de história de vida, a escolha do entre-
vistado, a elaboração de roteiro, o que 
programar antes, como se comportar 
durante e o que fazer após a entrevista 
foram alguns dos aspectos trabalhados 
com professores e alunos, e este livro 
é resultante das múltiplas possibilidades 
de produções escritas e gráficas realiza-
das pelos alunos.

As histórias aqui registradas são uma 
homenagem a todos os moradores do 
município. Temos certeza de que você 

vai se surpreender com os relatos e com 
a capacidade dos alunos de expressar o 
que ouviram nos textos e desenhos des-
sa publicação.

Você, leitor, está convidado a parar um 
tempinho para se deliciar com as histó-
rias e memórias de pessoas que talvez 
conheça pessoalmente, talvez seja seu 
vizinho ou da sua família, descobrir as 
semelhanças e diferenças. Assim estará 
olhando também para você mesmo. 

Esta ação faz parte do Plano Anual de 
Atividades do Museu da Pessoa de 
2019 (Pronac 18.3727) realizado pelo 
Ministério da Cidadania, Secretaria 
Especial da Cultura e pelo Instituto 
Museu da Pessoa através do Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), 
em parceria com o Instituto Avisa Lá e 
com o patrocínio da Ultragaz.

Museu da Pessoa e Avisa Lá



Enilce da Silva Lima teve uma infância humil-
de e carinhosa. Morava numa casa de bar-
ro coberta de palha, sem energia elétrica no 
bairro de Beberibe, em Recife. 

Na infância brincava na rua, gostava de brin-
cadeiras como casinha com comidinha de 
verdade, boneca, bambolê, pular corda, pe-
ga-pega, escorregar na areia, entre outras. 
Além de brincar, gostava de estudar.

Nessa época os estudantes ganhavam leite 
e uma cesta de alimentos que eram doados 
pela comunidade. A cesta tinha feijão, óleo, 
açúcar e fubá. Às vezes o leite causava algum 
desconforto e algumas crianças adoeciam, 
mas depois que se recuperavam tudo voltava 
ao normal.

Nicinha, como Enilce era chamada carinho-
samente na infância, tinha muito apreço por 
sua professora, mas ela lembrou que, naque-
la época havia castigos duros, como ajoelhar 
no milho e até a palmatória. Ela contou que 
teve uma experiência marcante: pediu para ir 
ao “quartinho” (não se dizia ir ao banheiro), 
mas a professora não autorizou. Apertada, ela 
não aguentou e urinou sentada. A professora 
disse que ela teria de limpar tudo. As crianças 
começaram a rir dela. De tão envergonhada 
Nicinha fugiu da sala sem limpar o chão. A 
professora foi até a sua casa e contou aos 
seus pais que lhe deram um baita castigo.

Nicinha conheceu seu primeiro namorado 
quando tinha entre 13 e 14 anos. Era um ami-
go de seu irmão, um ano mais velho que ela.  

O amor entre eles nasceu enquanto brinca-
vam e conversavam. O sentimento entre eles 
era tão forte que fugiram para viver juntos.

A  vida foi seguindo. Seu esposo faleceu e 
restou-lhe o filho e as lembranças. Dona 
Enilce passou a cuidar das crianças da rua em 
que morava como forma de ajudar os seus 
vizinhos e, também, de se manter ocupada. 
Tudo foi se encaixando conforme necessário. 

Dona Enilce se preocupa com a sua comuni-
dade, viu que, apesar da equipe de limpeza 
realizar o seu trabalho, as pessoas da Rua 
Alto da Brasileira, onde mora, continuavam a 
jogar lixo na rua: restos de comida, fezes de 
animais, televisores e até sofá. Como é res-
ponsável e dinâmica, sentiu-se incomodada 
e começou a fazer a diferença. Ela disse que 
as pessoas não entendiam que não se pode 
jogar lixo na rua. Então ela mesma passou a 
varrer a rua. Ela começa em frente da escola 
até o final da rua. 

Depois da sua iniciativa, os vizinhos come-
çam a repensar as suas atitudes e passaram 
também a ajudá-la de alguma forma, forne-
cendo luvas e sacos de lixo.

Enilce é muito orgulhosa pelo que faz e serve 
de exemplo para os vizinhos, afinal fazemos 
parte de um todo que se completa com a con-
tribuição de cada um de nós.

Enilce da Silva Lima foi entrevistada pela 
professora Giselle Pedro da Silva e seus alunos do  
4° ano C da Escola Municipal Professor Mauro Mota. 
Este texto foi produzido coletivamente pelos alunos.

Enilce, um exemplo para nós!



Maria José Bezerra, a Zita, nasceu em 15 de janei-
ro de 1955. O parto aconteceu dentro da casa de 
sua avó paterna, localizada no bairro Alto José do 
Pinho, onde mora até hoje. Ela tem 64 anos, não 
teve filhos, nunca se casou, mora com seus familia-
res na casa que foi de seus pais.

Zita é a filha mais velha de Severino Antônio 
Bezerra e Maria do Carmo Bezerra, já falecidos. Ela 
tem cinco irmãos e uma irmã. Sua mãe era dona 
de casa, cuidava dos filhos e do marido. Seu pai era 
comissário de polícia, conhecido como Bio Guarda, 
era uma espécie de conselheiro da comunidade e 
ajudava a resolver os conflitos na vizinhança.

A infância de Zita foi muito boa. No terreno onde 
morava tinha um beco da casa, onde ela, seus ir-
mãos e amigos gostavam de brincar. Faziam comi-
da de verdade: sopas e saladas. Zita relembrou que 
sua amiga Marinete, hoje sua comadre, confessou 
que ia à sua casa para brincar de fazer comidinhas 
porque as vezes não tinha comida na sua casa.

Aos sábados pela manhã, seu pai levava os filhos 
para a Feira de Casa Amarela para comprar frutas e 
verduras, mas antes passavam na casa da avó para 
tomar café da manhã. Depois iam para a feira aju-
dar nas compras. Ela também adorava ir ao tobogã 
e à Fecin, uma festa de rua que ocorria todos os 
finais de semana onde hoje é o Parque da Jaqueira. 

Dali gostavam de avistar a fábrica da Coca-Cola e 
olhar o engarrafamento do refrigerante.

Queria ser aeromoça, seus pais queriam que fosse 
médica. O pavor ao ver sangue não teve como sa-
tisfazer o desejo dos pais; fez o magistério. 

Começou a trabalhar na prefeitura da cidade de 
Recife em 1978, no mesmo ano em que iniciou o 
curso de Pedagogia, na Unicap. Depois de um bom 
tempo como professora, foi convidada para ser vi-
ce-gestora na escola em que amava trabalhar, acei-
tou o convite e passou dez anos no cargo. 

Após 40 anos de magistério ela se aponsentou em 
janeiro (2019). Ela fica feliz ao se lembrar dos alu-
nos que fizeram faculdade ou arrumaram emprego, 
porém fica triste quando sabe que algum ex-aluno 
morreu, ainda jovem, por envolvimento com o cri-
me ou pelas drogas.

Atualmente Zita gosta de visitar parentes em ou-
tras cidades como o Rio de Janeiro. Às vezes visita 
a escola e leva seu mungunzá para conversar com 
as amigas na escola Santa Maria.

Maria José Bezerra foi entrevistada pela professora 
Marcilania Bezerra e seus alunos do 4º ano Escola Municipal 
Santa Maria. Este texto foi produzido coletivamente pelos 
alunos.

O beco da Zita



Roberval dos Santos Pereira é o porteiro da 
Escola Cecília Meireles e tem 49 anos de 
idade. Seu pai era caminhoneiro e sua mãe 
dona de casa. 

Ele passou uma parte da infância na Ilha 
de Itamaracá. Ele ganhou como bicho de 
estimação um cavalo que ganhou do pai 
quando era criança, mas ele não lembra 
do nome. Foi ainda na infância que seu pai 
morreu e, quando isso aconteceu, a vida 
mudou muito, porque ele teve que traba-
lhar para alimentar a mãe e os irmãos. 

Na escola, Roberval tinha muitos amigos e 
também era muito “chavequeiro”, “namora-
dor”, “mulherengo” e “paquerador”, porque 
beijava as meninas. Ele teve muitas namo-
radas, tantas que esqueceu até os nomes. 
Lembra que foi com 12 anos que deu seu 
primeiro beijo. Ele não gostava de estudar 

e só queria brincar e namorar e não fez fa-
culdade por causa da vida familiar. Ele ia se 
casar e desistiu da faculdade.

Roberval se casou três vezes e também se 
separou três vezes. Ele tem sete filhos e 
dois netos e hoje é viúvo. Trabalha na esco-
la como porteiro há dez anos. Ele também 
trabalha à noite e aos finais de semana 
como garçom. Gosta muito de jogar fute-
bol e torce pelo Santa Cruz Futebol Clube. 

O porteiro da nossa escola ainda tem um 
sonho: voltar a viver em Itamaracá, sentin-
do a brisa do mar ao amanhecer lhe tocar 
e sentar na sombra da areia para repousar.

Roberval dos Santos Pereira foi entrevistado 
pela professora Patrícia Barreto e os alunos do 5º 
ano da EM Cecília Meireles. Este texto foi produzido 
coletivamente pelos alunos.

Sonho de um porteiro



Renilson Siqueira de Barros, o Mestre 
Caboco, desde muito pequeno já viven-
ciava a cultura do boi, e o primeiro boi de 
que ele participou foi o “Boi Misterioso”; 
depois ele participou do “Boi Estrela”, to-
dos eles no bairro de Água Fria.

Após ter crescido, Caboco sentiu a ne-
cessidade de criar um boi para animar 
as pessoas do local onde mora, que é 
a comunidade do Alto do Pascoal. Em 
1987 surgiu o “Boi Malabá”, que se tor-
nou uma grande manifestação da cultu-
ra popular, apresentando-se em várias 
localidades durante todo o ano.

 

O “Boi Malabá” já participou e ganhou 
vários prêmios e troféus no carnaval de 
Recife. Este boi é muito importante para 
a nossa cultura; muitos moradores do 
Alto do Pascoal já participaram ou ain-
da participam das apresentações do boi, 
principalmente os filhos, netos e bisne-
tos de seu Caboco, que participam des-
de a confecção das fantasias, dos ade-
reços, até a organização dos ensaios e 
apresentação.

Renilson Siqueira de Barros foi 
entrevistado pela professora Letícia de Jesus 
Silva e seus alunos do 4º ano A da Escola 
Municipal Deus é Amor. Este texto foi produzido 
coletivamente pelos alunos.

Seu Caboco e o Boi Malabá



Joelma Tomaz de Cequino nasceu 
em Recife. Seus pais, Josemir e 
Rejane, já não estão vivos. Ele 
era motorista de ônibus; ela era 
dona de casa. Eles se conhece-
ram no colégio onde estudavam.

A sua infância foi em uma cida-
de próxima a Recife chamada 
Paulista. Joelma gostava de ir 
nos parques, praias e no centro. 
Brincava de pega-pega, jogar es-
petinho no barro, pião e pipa. Ela 
sempre estava com os amigos. 
Queria ter uma boneca, mas os 
seus pais não tinham condições 
financeiras para comprar, isso a 
deixou muito triste.

Ela estudou em uma escola pública 
no bairro de Beberibe, em Recife. 
A professora de química foi a que 
mais lhe marcou. Ela lembra tam-
bém que gostou muito de uma  

feira de conhecimento sobre 
Chico Science.

Na sua adolescência, foi morar 
com a avó em Paulista. Joelma 
não foi muito namoradeira, teve 
um namorado na escola com o 
qual se casou.

É formada auxiliar de enferma-
gem, já fez faxina, já foi auxiliar 
de cozinha e atualmente está no 
Programa Chegando Junto, da 
Prefeitura do Recife. 

Hoje está realizada: fez o curso 
de que gostava e está esperando 
ser chamada para trabalhar. Está 
construindo a sua casa e breve 
deixará de pagar aluguel.

Pega-pega, pião e pipa

Joelma Tomaz de Cequino foi entrevistada 
pela professora Andréa Correia da Silva e seus 
alunos do 4º ano da Escola Municipal Margarida 
Siqueira Pessoa. Este texto foi produzido 
coletivamente pelos alunos.



Maria dos Prazeres Gomes tem 60 
anos. Ela nasceu em 1959, na cida-
de de Recife, no bairro Casa Amarela 
– Vasco da Gama. Filha de José 
Luís dos Prazeres e da Margarida 
Mendonça dos Prazeres.

Na infância gostava de brincar de 
pega-pega, cuscuz da veia, barra 
bandeira e de cademia (amarelinha).

Maria parou de estudar na 4ª série, 
que corresponde atualmente ao 5º 
ano. Ela trabalhou desde muito cedo: 

seu primeiro trabalho foi de camelô 
na feira onde vendia as roupas que 
a mãe costurava. Mais tarde, foi ser 
balconista na padaria de sua irmã. 
Foi na padaria que conheceu o seu 
futuro marido. Eles se casaram numa 
igreja católica já que sua família era 
muito religiosa.

Maria dos Prazeres Gomes foi 
entrevistada pela professora Cristiane 
Gonçalves Pereira e seus alunos do 5º ano  
da Escola Municipal Casa Amarela. Este texto 
foi produzido coletivamente pelos alunos.

Trabalho desde a infância



José Carlos Elias Macedo tem 65 anos, nasceu 
na cidade de Recife, na Maternidade Bandeira 
Filho, em Afogados.

Filho de Maria José Elias Macedo e de Cosmo 
José da Macedo, teve uma infância muito, mas 
muito boa! Morava com seus avós no bairro da 
Mustardinha, próximo à Praça Sargento Wolf. 

José Carlos brincava na rua, como era comum 
naquela época, porque não havia tanta violência. 
Grande parte das casas não eram separadas por 
muros, apenas por cercas vivas. As brincadeiras 
eram varias: esconde-esconde, pipa, bola de 
gude, pião. Havia um parque onde ele e os 
amigos iam brincar no balanço e no escorregador. 
Também fazia travessuras. Uma de que gostava 
muito era de tocar a campainha do vizinho e sair 
correndo pela rua com a molecada.

Estudou em uma escola pequena da comunidade. 
A sua professora chamava-se dona Alberice, 
havia um respeito tão grande pelos mais velhos 
que pediam a bênção a todos, até ao padre 
quando passava na rua. Hoje os velhos não são 
mais respeitados pelos mais novos.

O tempo passou. José tornou-se um rapaz e foi 
trabalhar como vendedor na fábrica de brinquedos  
 
 

Estrela, em São Paulo. Com o seu salário, 
sustentou sua família: comprava roupas, sapatos, 
alimentação e pagava a moradia. Teve sete filhos; 
três do primeiro casamento, três do segundo 
casamento. Está no seu terceiro há 12 anos.

Conheceu sua esposa atual na igreja. Ela não 
desejava ter filhos; porém o Senhor tinha dito 
que teria um filho na velhice e assim foi, teve 
mais um filho. Esse filho é uma benção na vida 
deles, e ele aconselhou que você seja uma 
benção na vida de seus pais.

José fez uma citação de uma passagem da Bíblia:

“A Bíblia diz, em Efésios 6. 1-3, ‘filhos obedeçam 
a seus pais no Senhor, pois isso é justo’. 
‘Honra teu pai e tua mãe’ – este é o primeiro 
mandamento com promessa – ‘para que tudo te 
corra bem e tenhas longa vida sobre a Terra’.”

Este é um dos seus conselhos para hoje: 
“façam as escolhas corretas com relação às 
suas amizades, para não entrarem no mundo 
das drogas, nem serem usados como mulas 
do tráfico. Todo cuidado é pouco. Pois, quando 
seguires estes conselhos, viverás muitos anos”.

José Carlos Elias Macedo foi entrevistado pela 
professora Ana Paula Matias e seus alunos do 4º ano da EM 
General San Martin. Este texto foi produzido coletivamente 
pelos alunos.

Três casamentos



Desirée contou sobre sua infância no bairro Coque, 
em Recife. Disse que havia muitos coqueiros e que, 
bem próximo à escola, existia uma maré com água 
bem limpinha e transparente. 

Nessa época, no lugar da Estação Joana Bezerra ha-
via um sítio com muitas árvores frutíferas. Na casa 
onde morava também tinha vários pés de fruta: pé de 
acerola, manga, coco e fruta-pão. Na casa não tinha 
muro, era tudo aberto. Um braço do Rio Capibaribe 
passava atrás da casa onde tinha um mangue cheio 
de caranguejos. Eles andavam atrás da casa dela e, 
às vezes, até entravam dentro de casa, causando sus-
to em todos. Ela e suas irmãs achavam divertido. O 
rio era tão limpo que dava para tomar banho lá. Não 
era como hoje todo contaminado por lixo.

Desirée contou que gostava de brincar de bonecas 
com a irmã Mayara; juntas também brincavam de 
amarelinha, de pular corda, de casinha e de escoli-
nha, fazendo das bonecas as alunas. O seu pai fazia 
panelinhas com barro para elas brincarem. Falou que 
seu pai levava ela e sua irmã para andar de bicicleta, 
passear com os cachorros e para brincar num campi-
nho que havia próximo a sua casa. O Coque não era 
assim tão desenvolvido, parecia um bairro do interior, 
poucas casas, não tinha quase nada.

Na escola tinha uma professora chamada Salete que 
era muito chata, segundo ela, porque “pegava no seu 
pé”, mas que ensinava muito bem, era exigente, uma 
boa professora. Contou que sempre foi estudiosa e 
que até hoje gosta muito de estudar.

Hoje ela ainda tem amigas da época da infância: são 
cinco e que sempre se encontram. Disse que era mui-
to bom viver em família, e o melhor de tudo era po-
der brincar. Seus pais se chamam Rosilene e André. 
Contou que saía de casa com um dinheirinho para 
comprar cinco confeitos e, quando chegava à barra-
ca de dona Gecina, recebia cinco confeitos a mais. 
Sempre era assim. Hoje, dona Gecina não trabalha 

mais na barraca, mas tornou-se uma amiga que a viu 
crescer e acompanha o crescimento de suas filhas. 

Desirée adora suas filhas: Bianka, que vai fazer 10 
anos, e Lívia, com 4 anos, são duas sapecas. Quando 
as meninas nasceram, continuou morando com sua 
mãe, já em outra casa, mas ainda gostava muito de 
passear com os cachorros. Na casa também tinha 
patos e coelhos, que faziam a alegria das crianças. 
Seu lugar preferido para passear com as filhas é a 
praia. Adora viajar, já foi para Petrolina, Juazeiro e Rio 
Formoso e conta que foi muito legal.

Namora com Robson há dois anos.  Não mora mais 
com sua mãe. Atualmente vive sozinha com suas fi-
lhas. Segundo Desirée, está mais feliz assim, pois 
pode criar suas meninas como quer, sem as opiniões 
de outras pessoas.

Gosta de trabalhar com crianças, participa de eventos 
nos shoppings e também como promotora de vendas 
divulgando produtos alimentícios. Seu sonho é fazer 
o curso de logística e trabalhar nesta área. Também 
quer ver suas filhas formadas e trabalhando.

Ela disse que não pretende sair do Coque porque é co-
nhecida na comunidade, já que mora aqui desde que 
nasceu e também por ser um bairro bem localizado, 
perto de tudo. Sente um aconchego das pessoas, o 
que traz tranquilidade para ela. Acha que o Coque é 
um lugar bom para morar, mas que poderia melhorar 
se o governo investisse mais. A novidade é que colo-
caram lâmpadas de LED no bairro, deixando o lugar 
mais seguro. Acredita que o crescimento desse lugar 
está acelerado e daqui a pouco pode virar uma cidade.

Desirée acredita na melhoria do bairro onde mora e 
sente uma esperança de um futuro melhor para ela e 
suas filhas.

Desirée Pedro Correia foi entrevistada pela professora  
Maria do Rosário Neves Menezes e seus alunos do 4º ano  
da Escola Municipal do Coque. Este texto foi produzido 
coletivamente pelos alunos.

Uma vida inteira no Coque
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