
Persistência leva ao sonho 

História de Marilene Melo: O desejo de ser professora de inglês que levou a idealização 
do Magic English Curse 

 

Marilene Pereira Moura Costa de Melo, ou apenas Marilene Melo como é conhecida, tem 
60 anos é formada em Letras pela Unicap. Fez cursos na Inglaterra na CENTRAL 
SCHOOL OF ENGLISH (LONDON) e St. PETER'S SCHOOL OF ENGLISH 
(CANTERBURY - ENGLAND). Natural do município de Moreno –PE – cidade onde 
mora até hoje-, é diretora e proprietária do Magic English Course, localizado em sua 
cidade natal. 

Durante a entrevista descreveu sua trajetória, destacou características de sua 
personalidade e dentre elas o ponto principal que levou a realização de seu sonho, a 
persistência. Passou alguns anos ensinando em escolas da cidade, mas quando surgiu a 
oportunidade de iniciar o que sonhava, não hesitou. Hoje, seu curso possui 27 anos de 
existência, e já fez parte da vida de muitos moradores da cidade de Moreno e região 
metropolitana. 

 

Marilene por si mesma 

“ Me considero bastante sensível, muito amiga e quando sou amiga, sou de verdade. 
Direta no que faço, se tenho um sonho a realizar eu vou até o fim, não desisto. Me 
considero bastante persistente. Não sei se por conta do meu signo gêmeos, mas vou até o 
fim. Também sou caridosa, o ser humano tem que ser respeitado sempre, então, sou uma 
pessoa que estou sempre ajudando o ser humano” 

 

Desejo de infância 

“ Desde criança eu queria ser professora. Quando estudei inglês pela primeira vez no 
colégio, disse: vou fazer inglês. Sempre tive o apoio da minha família, meu pai na época 
pagou o curso para mim, passei cinco anos estudando. Antes de terminar meu curso, eu 
já dava aula particular em casa, na cozinha da minha mãe. Fiz vestibular, passei em letras 
em terceiro lugar na Unicap, e, antes de terminar meu curso, fui chamada para trabalhar 
em duas escolas aqui da cidade” 

 

O ponto de partida para o sonho 

“ Enquanto eu estava com as duas escolas particulares, recebi um convite para ensinar 
em outra instituição onde todas as turmas de inglês eram sob minha responsabilidade, as 
turmas da manhã, tarde e noite. Neste tempo fui querendo abrir meu curso, já tinha este 
sonho, então, todo material que eu pegava tanto no curso no qual frequentava como nas 
editoras, ia guardando. Foi nesse momento em que decidi: vou ter um curso de inglês”  

 



 

Magic vira uma realidade 

“ Meu ex-marido, ele comprou seis carteiras escolares. Como minha casa era grande, em 
um dos quartos coloquei um quadro e dava aula de inglês, para um número pequeno de 
alunos. Neste tempo ele foi demitido do emprego e na época ganhou uma boa indenização 
e disse: “já que você está com esses alunos vamos abrir o seu curso”. Construímos uma 
laje em cima da garagem e fizemos uma sala de aula. Comecei a fazer propaganda, então 
todos meus ex-alunos quiseram fazer inglês comigo. Abri turmas no turno da manhã, 

tarde e noite. A inauguração do curso aconteceu no dia 03 de agosto de 1992 e o nome 
Magic veio de um jogador americano Magic Johnson. Um ano depois eu já tinha turmas 
aos sábados. Nesse período eu dava as aulas sozinha, foi quando acabei me desligando 
dos colégios nos quais eu ensinava. No ano seguinte contratei uma professora para me 
auxiliar. Depois o curso foi crescendo e hoje estamos aqui há 27 anos” 

 

A mudança 

“ Durante o tempo em que o curso era em minha casa, a procura foi tão grande, que 
tivemos que fazer outra sala, acabei passando 8 anos lá. Neste período, fui juntando 
dinheiro para comprar um terreno para construir o curso. Acabei comprando um, que 
ficava em frente à minha casa, onde eu fazia as festas de Halloween. Antes de construir 

algo, fiz uma pesquisa entre os pais e alunos para saber onde preferiam que o curso 
estivesse localizado, se seria neste terreno ou no centro da cidade. A maioria optou pelo 
centro, foi quando saí procurando um local, e encontrei esse. Nos mudamos em 2003 e 
estamos aqui até hoje”  

 

Localização do Magic  

“As pessoas e até o meu ex-marido queriam que eu fosse para Jaboatão ou Vitória, eu 
ainda cheguei a pesquisar alguns locais para colocar o Magic, mas a dificuldade é ter 
professores qualificados, não é fácil. Então preferi ficar por aqui mesmo. Eu nasci aqui 
em Moreno, estudei em um colégio da cidade. Todos me conheciam, por ser professora, 
trabalhei em quase todas as escolas, eu tinha um bom conhecimento e reconhecimento 

pelo meu trabalho nas instituições do município. Então foi fácil para mim localizar o 
curso aqui” 

 

15 anos a festa marcante 

“ Os 15 anos do Magic eu pensei que não ia chegar. Porque aqui em Moreno não é fácil, 
por conta de inadimplência, mas eu consegui. Foi um momento muito marcante onde 
meus pais estavam presentes. Fiz uma festa muito bonita com ex-alunos, todos que 
haviam passado pelo Magic durante aqueles 15 anos, incluindo os ex-professores. Foi 
perfeito, uma festa linda” 

 



 

 

Paixão por Londres 

“Conheço muitos países. Mas o que eu sou apaixonada é Londres, Inglaterra. Já fui a 
Londres umas 12 vezes ou mais, já passei um tempo estudando lá. Sou apaixonada, 
quando vou a Europa eu tenho que ir a Londres, tenho que recarregar minhas energias lá. 
Outros países são bonitos, mas nenhum possui o clima e o cheiro daquela cidade. Sempre 
fui apaixonada pelos monumentos ingleses: Big Ben a Tower Bridge, saber que tem uma 
rainha ali, enfim, tudo me encanta” 

 

Futuro 

“ Quero continuar aqui, não tenho pretensão em sair de Moreno. Até porque ainda tenho 

minha mãe, e os países em que já fui são bons para visitar, mas para morar, não. Eu já 
passei um bom tempo em Londres, morando em casas de família fazendo intercambio, 
mas não temos a liberdade que existe aqui no Brasil. É uma vida muito privada, eu não 
me adaptaria” 

 

Por: Ingrid Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




