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Apresentação

Aceitei com muita alegria o desafio de fazer a 

apresentação desta obra literária. Alegria por 

Ivaldo estar realizando mais um sonho e também por 

ver o belo resultado do esforço dele. Este livro relata a 

biografia da infância e adolescência do autor, contada 

de forma simples, franca e bela.  

Ivaldo sempre me contava suas histórias. Mesmo 

assim, quando comecei a ler seus escritos, não quis 

mais parar, mexeu com a minha emoção e eu me vi 

rindo e outras vezes comovida diante do relato da vida 

difícil que ele e sua família tiveram.  O leitor irá refletir 

entre outras coisas, sobre a importância de priorizar 

a educação, fundamental para o desenvolvimento do 

indivíduo e da nação. 

Li em um site de notícias do IBGE que o Brasil tinha 

em 2018 13,5 milhões de pessoas vivendo na condição 

de extrema pobreza. Esse número é equivalente a 

população de vários países tais como Portugal, Bolívia 

e Grécia. É lamentável saber que ainda hoje milhões de 

famílias estão vivendo na miseralibidade. Lembro de um 

artigo que falava de um menino, na época com 8 anos 

de idade, desmaiou na sala de aula com fome. Sabemos 

que os problemas sociais são muitos.



Recomendo a leitura desse livro, que de forma 

descontraída deixa uma mensagem inspiradora!

Quando Ivaldo se formou em Ciências Contábeis ele 

foi o primeiro colocado da turma; fez vários cursos de 

pós-graduação. Lembro do empenho dele estudando 

espanhol e fazendo doutorado na Argentina.

Parabéns meu amor, você conseguiu lutar e vencer 

em muitos sentidos. Deus lhe deu fé, inteligência e 

coragem. 

Jesus lhe abençoe sempre na realização dos seus 

sonhos, que eu sei, não vão parar.

Beijos de sua esposa,

Sônia
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Introdução





Crônicas da favela    13

Uma grande parcela da sociedade humana, que 
vive na pobreza, está inserida em mundos e 

submundos. Esses mundos e submundos que poucos 
conseguem enxergar, estão espalhados dentro do planeta 
lado a lado com o mundo dos ricos e privilegiados, mas 
são como se estivessem em outra dimensão, invisíveis, 
pairando em um universo paralelo, que aos olhos nus 
da indiferença e do egoísmo dos mais abastados, são 
como se não existissem. Não são capazes de vê-los e nem 
notam os seus movimentos de vida pela sobrevivência.

Em um desses mundos eu vivi um tempo, a “Ilha 
João de Barros”. Não sei até hoje por que a favela 
tinha esse nome de ilha. Era um aglomerado de casas 
feitas de tábuas, com cobertas irregulares de telhas, 
palhas e outros materiais que se pudesse encontrar 
nas redondezas do local. A favela, que se localizava na 
periferia do bairro de Santo Amaro, em Recife, não 
tinha nada de uma ilha. Em um dos lados, na saída da 
rua onde morávamos, ficava a Vila do TSAP; na outra 
saída ficava a rua Tupinambás, com suas casas de 
alvenaria de classe média que se estendiam até a avenida 
Cruz Cabugá. Em frente e por entre a favela ficava o 
canal do Derby, um longo canal que começava no bairro 
do Derby e se estendia até se encontrar com o rio 
Beberibe, nas proximidades da cidade de Olinda. Talvez 
por conta desse canal – que quando chovia, enchia e 
transbordava, inundando toda a favela – deram ao lugar 
o nome de ilha. Esse lugar era o mundo dos pobres e 
miseráveis que viviam passando fome, que não tinham 
saneamento básico, vivendo jogados à sua sorte em uma 
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luta desigual para sobreviver, lutando contra todo tipo 
de adversidades que os envolviam dia após dia.

Esses sobreviventes não esperavam que alguém 
fizesse alguma coisa por eles, pois não se iludiam com 
falsas esperanças de que eles eram importantes para 
os mais ricos e poderosos dominadores da cidade. Eles 
apenas sobreviviam a cada dia. Desempregados, vivendo 
de “bicos”, pois não existia empregos, conformados com 
sua sina, tentado criar seus filhos com decência.



15

I I

A infância



Avô paterno: Manoel Severino (Biu).
Tia paterna: Sofia (Fia) (a direita).

Mãe: Zilda.
Pai: José.

Tios paternos: Cizo e Sofia.

Tios paternos: Lindalva e  
Clodomiro (Codó). Primo  
Carlos (ao centro).

Avó paterna: Josefa (Sefinha).



Ivaldo (Vado).

Primos: Carlos (a esquerda) e  
Dão (a direita).

Irmão: Ivanilson  
(Nicinho).

Irmão: Ivo. Irmão: Ivanilson  
(Nicinho).


