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INTRODUÇÃO 

 

Escrever histórias é revivê-las. Resgatar 
reminiscências é, por vezes, fazê-las reais. É 
romper com as fronteiras que nos impedem de 
alçar altos voos. Escrever faz nascer em nós 
aquilo que o nosso âmago evoca, mas não o 
materializamos. A tinta e o papel nada 
significam se considerarmos como fins em si 
mesmos, embora isto, podem transcender o 
tempo, o espaço... se forem dispostos a 
construir, reconstruir, as memórias e as 
experiências que vivenciamos. 

Vinicius Ribeiro Bagattine (2011, s.p.) 
 
 

ntigamente, para o professor universitário se tornar Professor 

Titular, ele tinha de prestar um novo concurso para esse fim. 

Quem já tinha tempo para se aposentar, se aposentava e assumia 

um novo cargo. Quem não tinha tempo para se aposentar, tinha de pedir vacância 

do cargo que ocupava para tomar posse no novo cargo de Titular.  

Com a mudança nas regras da aposentadoria, os professores universitários 

mais antigos na carreira passaram a não se interessar por prestar um concurso 

desse tipo, visto que, ao pedirem vacância do cargo que ocupavam para assumirem 

o cargo de Titular, perderiam os seus direitos adquiridos ao longo da carreira.  

Em 2012, com a Lei 12.772 (BRASIL, 2012), houve uma reestruturação da 

carreira do Magistério Superior Federal e, com isso, houve o acréscimo da classe de 

Professor Titular, passando a carreira  do Magistério Superior a ser composta das 

seguintes classes: Professor Auxiliar; Professor Assistente; Professor Adjunto; 

Professor Associado; e Professor Titular. Todas essas classes têm níveis, exceto a 

classe de Professor Titular.  

De acordo com a Resolução Consuni No. 34/2014, para poder requerer 

promoção à classe de Professor Titular, o professor, na Universidade Federal de 

Goiás (UFG), tem de ter o título de Doutor, ter cumprido o interstício de 2 anos no 

A
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nível 4 da classe de Professor Associado, ser aprovado em processo de avaliação de 

desempenho e defender uma tese acadêmica inédita ou um memorial (UFG, 2014).  

Como cumpri todos esses requisitos, optei por escrever um Memorial e 

defendê-lo para ascender à classe de Professor Titular. De acordo com o Art. 13 da 

Resolução Consuni no. 34/2014, o Memorial deve considerar atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional. Como a minha vida 

não se resume ao período em que ingressei na UFG, e por acreditar que toda a 

formação que tive desde a minha infância interferiu em minha vida acadêmica, 

apresento também informações desde o meu nascimento. 

Escrever sobre as histórias que vivi nesses 55 anos de existência nesta 

Terra não é uma tarefa muito fácil e fiquei pensando sobre o que escreveria. Fiquei 

dias pensando na forma como estruturaria este Memorial, e foram surgindo flashes 

de memórias que me guiaram em sua escritura. Percebi que eu tive dois momentos 

muito importantes que influenciaram a minha vida acadêmica: a minha vinda para 

Goiânia; e o meu ingresso na UFG como professor. 

O presente Memorial, portanto, descreve a minha vida pessoal, minha 

formação acadêmica, minha vinda para Goiânia, bem como minha trajetória 

docente da Faculdade de Letras (FL) da UFG, tanto como professor e pesquisador 

quanto como gestor.  

Para elaborá-lo, contei com a ajuda dos documentos que guardo desde 

quando comecei a estudar no curso primário, de documentos (Portarias, 

Declarações) que guardo desde que ingressei na UFG, de relatos de minha família, 

dos diversos álbuns de fotos que tenho em minha casa e no Facebook e, 

principalmente, das muitas memórias que estão guardadas em meu coração.  

Percebo que um Memorial pode configurar-se como uma colcha de retalhos 

de fatos e reflexões que traçamos sobre a nossa vida e que precisam ser costuradas 

com capricho. Como não aprendi a costurar, mas como gosto das cores da colcha 

de retalhos, resolvi fazer do meu Memorial um texto, em que eu ia escrevendo 

minhas histórias com as muitas cores que minhas lembranças me alimentam. 
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Assim, uso diversas fotos para ilustrar meus caminhos, meus produtos, meus 

encontros na vida.  

Além desta Introdução, este Memorial tem quatro capítulos. No primeiro, 

apresento informações de minha vida desde o meu nascimento até os meus vinte 

anos de idade, quando me mudei do Rio de Janeiro para Goiânia. No segundo, 

apresento informações de minha vida, dos vinte aos trinta anos de idade, quando 

ingresso na Universidade Federal de Goiás como docente. No terceiro, descrevo 

minha trajetória acadêmica, apresentando informações sobre atividades 

relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, bem como sobre minhas publicações. 

No quarto e último capítulo, apresento minhas experiências na gestão acadêmica e 

administrativa na FL. 

Este Memorial consta, ainda, de uma parte conclusiva, bem como de 

Referências, Apêndices e Anexos. Nos Apêndices e Anexos, inseri os documentos 

que julgo serem mais relevantes para compor este texto. Os demais documentos 

comprobatórios estarão, um dia antes da defesa deste Memorial, à disposição das 

professoras que fazem parte da Comissão Especial de Avaliação. Todas as fotos 

utilizadas para ilustrar as memórias aqui apresentadas fazem parte do acervo de 

minha família e de meu acervo pessoal. 

Escrever este Memorial me proporcionou muitas alegrias, muitos achados, 

muitos encontros com histórias vividas e às vezes não lembradas facilmente. 

Deixemos que as palavras fluam e que contem as histórias... 
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CAPÍTULO 1 

COMEÇANDO A HISTÓRIA: 
MINHA VIDA NO RIO DE JANEIRO E EM GUARATINGUETÁ 

 

 
Quando eu era pequeno, morava numa casa 
antiga, e diziam as lendas que ali fora 
enterrado um tesouro. Ninguém jamais 
conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha 
procurado. Mas isto encantava a todos. Minha 
casa escondia um tesouro no fundo do seu 
coração...  

Antoine de Saint-Exupéry (2015, p. 78).  
 

 

 

este primeiro capítulo, apresento informações referentes aos 

meus dados biográficos e à minha família, bem como sobre a 

minha formação acadêmica – da alfabetização até o início do 

curso de Engenharia Civil – e o meu ingresso na Escola de Especialistas da 

Aeronáutica, período em que vivi no Rio de Janeiro e em Guaratinguetá. Teço, 

também, algumas reflexões sobre o meu processo de aprendizagem de língua 

inglesa. 

 

1.1 Eu e minha família 

 

Meu nome é Francisco José Quaresma de Figueiredo. As pessoas que me 

amam me chamam de Fran. Sou filho de Francisco Rangel de Figueiredo (91 anos) 

e de Irany Quaresma de Figueiredo (83 anos), ambos vivos e saudáveis. Todos os 

meus primos, por parte de pai, têm o nome do pai e a palavra “Filho” no final1. 

Minha mãe fez questão que eu tivesse seu sobrenome – Quaresma –, e meu nome 

se diferenciou da forma como meus primos foram nomeados.  

                                                        
1. Assim, eram chamados de Antônio Rangel de Figueiredo Filho, Gentil  Rangel de Figueiredo Filho 
etc. 

N
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Nasci no dia 6 de janeiro de 1962, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Era um 

sábado de verão, e as pessoas comemoravam o Dia de Reis. Minha mãe foi à missa 

pela manhã e, às 14h45, ela me deu à luz, com a ajuda de uma parteira, na casa em 

que morei até os onze anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Na casa em que nasci, aos 4 anos de idade. 

 

Tive uma infância feliz, junto com minhas três irmãs. Meu pai era oficial da 

Polícia Militar do Estado do Rio (PMERJ), e minha mãe era dona de casa e 

costureira. Meu pai iniciou sua carreira na PMERJ como músico, tocando 

cavaquinho, bandolim, banjo, clarineta, pandeiro e piano.  

Meus pais, apesar de não serem ricos, deram, a mim e às minhas irmãs, uma 

vida confortável e muitas oportunidades para que estudássemos bastante. 

Lembro-me das coleções de livros que meus pais compravam para que tivéssemos 

acesso à literatura universal. Por conta disso, íamos lendo Ali Babá e os Quarenta 

Ladrões, O Patinho Feio, Alice no País das Maravilhas, As Fábulas de La Fontaine etc. 

Minha mãe, além de cuidar da casa e das costuras, me tomava os pontos de 

História e de Geografia, bem como o livro de verbos e a tabuada. Tive muito 

suporte deles e de minhas irmãs mais velhas durante os primeiros anos de meus 

estudos e sempre gostei muito de estudar. A mediação proporcionada por eles e os 
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scaffoldings2 que me forneciam faziam com que eu tivesse sucesso na escola e que 

eu conseguisse desempenhar tarefas que seriam difíceis para mim, caso eu tivesse 

de realizá-las sozinho, garantindo, assim, meu desenvolvimento cognitivo por meio 

das interações que eu tinha com eles (VYGOTSKY, 1998; WOOD; BRUNER; ROSS, 

1976). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Minha família, em 1968, no quartel em que meu pai trabalhava. 

 

A minha casa tinha um grande terreno em que havia várias árvores 

frutíferas. O meu pai construiu uma gangorra e um balanço com duas cadeiras para 

mim e minha irmã mais nova. Ficávamos brincando no balanço, voando, esperando 

a hora de ir para a escola. 

 

 

                                                        
2. O termo scaffolding é descrito como um processo que possibilita à criança ou ao aprendiz 
solucionar um problema, realizar uma tarefa, ou atingir um objetivo que estaria além dos seus 
esforços, caso não tivesse a ajuda de outra pessoa (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976), tendo sido, 
originalmente, cunhado em uma pesquisa na área de psicologia. Wood, Bruner e Ross (1976) 
cunharam esse termo como uma metáfora para descrever o apoio dado pelas mães às suas crianças 
quando as ajudavam a fazer uma construção piramidal com um conjunto de blocos de madeiras, 
durante um experimento. 
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1.2 Minha formação escolar no Rio de Janeiro 
 

Fui alfabetizado aos seis anos de idade por uma professora particular que 

contava com a ajuda de sua irmã. Aos sete anos de idade, ingressei no Colégio 

Mutuá, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, para fazer meu curso primário, ficando lá 

até os 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3: Aos 7 anos de idade, na primeira série, Colégio Mutuá. 
 

Quando estava cursando o primário, já comecei a sentir admiração pela 

carreira docente. Na minha casa, tinha um pequeno quadro negro, e eu dava aulas 

para a minha irmã mais nova. Tinha um caderno em que eu fazia meus planos de 

aula, iguais aos usados por minhas professoras. Adorava passar o que eu sabia 

para a minha irmã e, juntos, íamos estudando. 

Aos 11 anos de idade, em 1973, iniciei o meu curso ginasial. Eu e a minha 

irmã caçula, que é onze meses mais nova do que eu, fizemos um exame de seleção 

para estudar no Colégio Municipal Presidente Castelo Branco. À época da seleção, a 

minha irmã iria para a quarta série primária, mas, como ela havia se saído muito 

bem no exame de seleção, a Secretária de Educação autorizou o seu ingresso no 
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Ginásio. Eu e a minha irmã estudávamos na mesma sala. O Colégio Municipal 

Presidente Castelo Branco era, à época, um dos melhores colégios públicos em São 

Gonçalo e oferecia o ensino básico da 5a à 8a série do 1o grau. 

Nesse Colégio, fazíamos diversas oficinas, como gráfica, eletricidade, 

carpintaria e cerâmica. As alunas podiam fazer, também, culinária e bordado. Cada 

oficina tinha a duração de 2 meses e tinha por objetivo nos mostrar possibilidades 

de atuação profissional e nos ensinar a fazer coisas básicas, como, por exemplo, 

uma extensão de uma tomada elétrica. Eu adorava as aulas de cerâmica, amava 

fazer minhas esculturas e comecei a querer estudar na Escola de Belas Artes do Rio 

de Janeiro.  

O colégio era dirigido por Oton São Paio, professor e poeta. Estimulado por 

ele, comecei a escrever poemas. Quando eu tinha 13 anos, um poema meu foi 

selecionado para participar de um concurso de poesia do colégio. Sempre gostei de 

escrever e estou ensaiando para lançar um livro de poemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                 
 
 

Figura 4: Minha turma da 6a série, 1974, na aula de Matemática. 
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Dos 15 aos 17 anos de idade, fiz o meu Curso de 2o Grau no Colégio Estadual 

Henrique Lage, em Niterói, no período noturno. Por ser uma escola de grande 

qualidade, tive também de fazer um exame de seleção para poder estudar lá. Era 

uma escola técnica que oferecia cursos com 4 anos de duração. Optei pelo curso 

técnico em Estruturas Navais. Niterói é uma cidade costeira, em que há muitos 

estaleiros, e seria fácil arrumar um emprego após a conclusão do meu curso 

técnico.  

Como fazia o 2o grau no período noturno, ingressei também em um curso 

pré-vestibular, no turno matutino, para me preparar para o Vestibular. À época, os 

três cursos mais concorridos eram Medicina, Odontologia e Engenharia.  Como não 

suportava ver sangue e por ser bom em Matemática e Física, fiz o Vestibular para o 

curso de Engenharia Civil e fui aprovado para a Escola de Engenharia Veiga de 

Almeida, situada na Tijuca, RJ, iniciando o curso aos 18 anos de idade, em 1980. 

Por ter passado no Vestibular, interrompi meu curso técnico e me formei Auxiliar 

Técnico em Estruturas Navais, mas nunca atuei nessa área.  

Como morava em Niterói, tinha de cruzar a Ponte Rio-Niterói todos os dias 

para poder fazer o meu curso de Engenharia à noite. Eu não trabalhava e podia, 

portanto, me dedicar ao curso, estudando de manhã e à tarde em minha casa. 

Minha formação acadêmica no Rio de Janeiro pode ser sintetizada no 

seguinte quadro. 

 
Quadro 1: Formação escolar – da alfabetização ao curso de Engenharia Civil 

Curso Ano(s) Idade 

Alfabetização 1968 6 anos 

Primário – 1a a 4a série 1969-1972 7 a 10 anos 

Ginásio – 5a a 8a série 1973-1976 11 a 14 anos 

2o grau – 1o ao 3o ano 1977-1979 15 a 17 anos 

Pré-Vestibular 1979 17 anos 

Engenharia Civil 1980 18 anos 
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1.3. Meu processo de aprendizagem da língua inglesa 

Comecei a aprender inglês aos 11 anos de idade, em 1973, no meu curso 

ginasial. Lembro-me da minha primeira professora, Miss Cremilda, uma docente 

motivadora, que fazia de tudo para que seus alunos gostassem das aulas.  

O método utilizado era o de Gramática e Tradução (HOWATT, 1984; 

RICHARDS; RODGERS, 1986). Nesse método, a língua estrangeira (LE) ou a 

segunda língua (L2) era ensinada por meio da análise detalhada de suas regras 

gramaticais, e os aprendizes eram avaliados por meio de exercícios de tradução de 

sentenças “da e para a língua-alvo”3 (STERN, 1983, p. 453). Nesse método, a escrita 

assumia grande importância, pois era o meio pelo qual o conhecimento gramatical 

– o objetivo da instrução – podia ser avaliado (LEFFA, 2016; RICHARDS; RODGERS, 

1986; STERN, 1983). 

Aprendíamos o verbo to be, a conjugar os verbos no presente, no passado e 

no futuro, a escrever sentenças nas formas afirmativa, interrogativa e negativa. 

Fazíamos diversos exercícios de transformação de sentenças e ficávamos 

transformando-as do presente para o passado, da afirmativa para a negativa, da 

afirmativa para a interrogativa etc.  

Não via muito propósito naquelas aulas, mas o que eu podia fazer? O inglês 

tinha o mesmo nível de importância das outras disciplinas, e o aluno que não se 

dedicava podia ser reprovado. Não me recordo do livro adotado, mas havia nele 

textos sobre os Beatles, a Rainha Elizabeth e outros temas interessantes. 

Em 1974, quando eu tinha 12 anos de idade, o meu professor de inglês  da 

6a série ofereceu, a mim e à minha irmã mais nova, uma bolsa de estudos para 

estudarmos em sua escola de inglês. Não queria estudar inglês. Aliás, odiava inglês. 

Queria fazer Belas Artes. Meu pai, então, conversou comigo e disse-me que seria 

importante fazer inglês, pois me ajudaria no Vestibular. Desse modo, fui para a tal 

escola meio a contragosto. E lá se usava também o Método de Gramática e 

Tradução.  

                                                        
3. Língua-alvo é a língua que uma pessoa está aprendendo, em oposição à língua materna 
(RICHARDS; PLATT; PLATT, 1992). 
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No ano seguinte, eu e minha irmã fizemos um exame de nível para estudar 

no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (ICBEU), que usava o material utilizado 

pelo Centro Cultural Anglo-Americano (CCAA). Essa escola de línguas ficava 

próximo à nossa casa, no Centro de São Gonçalo, e estudávamos lá no período da 

tarde. O método, usado na escola, era o Audiovisual, o que, à época, era um grande 

avanço. A principal característica do Método Audiovisual era a utilização de 

imagens nas aulas de línguas (fotografias, vídeos, slides etc.). Havia muita repetição 

de sentenças a partir das imagens, e o professor fazia muitas perguntas sobre elas. 

O Método Audiovisual originou-se do Método Audiolingual, de base 

behaviorista. A concepção behaviorista típica era a de que língua é fala, e a escrita 

“um meio de se registrar a língua” (BLOOMFIELD, 1933, p. 21). A justificativa para 

esse posicionamento veio de duas observações: (1) as crianças aprendem a falar 

antes de aprenderem a escrever e (2) muitas comunidades não têm língua escrita, 

mas todas têm língua oral (GASS; MAGNAN, 1995).  

A escrita, que era tão trabalhada no Método de Gramática e Tradução, 

passou, então, a servir, no Método Audiolingual, como um suporte ao 

desenvolvimento da habilidade oral (GASS; MAGNAN, 1995; SILVA, 1990), que era 

trabalhada por meio de exercícios rotinizantes de substituição, transformação, 

preenchimento de lacunas etc. (RAIMES, 1991).  

O curso no ICBEU tinha a duração de seis anos e meio e era composto por 

um conjunto de treze livros (livro texto e livro de exercícios). Por meio do exame 

de nível, eu e minha irmã conseguimos passar para o nível 3.  

 

 

 

 

Figura 5: Exemplos dos livros usados no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. 
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Adorei as aulas, que eram ministradas com projeções de slides numa tela 

para que repetíssemos o que era falado. Repetíamos individualmente e depois em 

grupo. Apesar de alguns teóricos não concordarem com muita repetição, foi assim 

que aprendi inglês. Repetindo, repetindo e repetindo... 

A repetição era algo tão constante, que, quando eu ia dormir, repetia, 

deitado na cama, as palavras que tinha aprendido na aula daquele dia. Decidi ter 

um caderno de vocabulário para praticar ainda mais. Escrevia várias vezes as 

novas palavras, no intuito de internalizá-las, e repetia mais ainda as palavras com a 

grafia difícil, como hitchhike, rhythm etc.  

Conforme o tempo ia passando, começava a amar a língua inglesa e queria 

saber logo tudo para poder me comunicar com as pessoas. Sonhava em ir aos 

Estados Unidos para poder falar com os americanos. Num certo nível do curso, 

tivemos de comprar um dicionário Inglês-Inglês. Adorava o meu dicionário e 

copiava as definições das palavras. Porém, em muitas definições, havia palavras 

desconhecidas, o que fazia com que eu procurasse as suas definições também, e 

isso ampliava o input4 que eu recebia na língua (KRASHEN, 1981, 1982, 1985).  

Isso serviu para que o meu vocabulário não ficasse restrito ao que era 

ensinado nas aulas. Eu e a minha irmã éramos ótimos alunos e competíamos para 

ver quem tirava a nota maior nas provas. Isso fez com que fôssemos alunos muito 

determinados e dedicados. Em casa, eu e a minha irmã só falávamos em inglês, o 

que irritava um pouco a minha mãe, por julgar que estávamos com segredos.  

No meu 2o grau, o ensino de língua inglesa também se resumia a exercícios 

gramaticais e de tradução, e, como eu estudava Estruturas Navais, aprendia os 

nomes de peças de navio em inglês. Àquela época, os professores de inglês 

começavam a fazer uso de uma abordagem instrumental5 de ensino (CELANI, 

2005a, 2005b; HOLMES, 2005; HUTCHINSON; WATERS, 1987), tão comum nas 

escolas técnicas.  

                                                        
4. Input significa as mensagens ou informações linguísticas que o aprendiz recebe e que podem ou 
não ser assimiladas (RICHARDS; PLATT; PLATT, 1992). 

5. Essa experiência de aprender em uma abordagem instrumental me ajudou, posteriormente, 
quando ministrei também aulas de Inglês Instrumental para o curso de Ciências da Computação, na 
UFG. 
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A abordagem instrumental no ensino de línguas leva em conta alguns 

princípios, tais como: (1) ênfase em algumas habilidades linguísticas, sendo, na 

maioria dos casos, priorizada a habilidade de leitura (reading)6 por meio de textos 

escritos autênticos, que, na medida do possível, priorizem a temática específica das 

áreas de conhecimento dos aprendizes; (2) uso da língua portuguesa durante as 

aulas; (3) ensino de estratégias de leitura; (4) ensino de aspectos gramaticais que 

venham a ajudar na compreensão do texto em questão; (5) abordagem centrada 

nas necessidades de aprendizagem dos alunos de acordo com sua área de 

formação e de atuação profissional; e (6) professores responsáveis pela elaboração 

do material didático a ser usado nos cursos (CELANI, 1988, 2005a, 2005b, 2009; 

HUTCHINSON; WATERS, 1987; MACKAY; MOUNTFORD, 1978; ROBINSON, 1980).  

Aos 16 anos de idade, consegui uma correspondente americana, uma 

penpal, o que favoreceu a minha habilidade na escrita. Adorava receber as suas 

cartas, especialmente porque colecionava selos. Trocávamos fotos, calendários, 

cartões e informações sobre nós e sobre os nossos países. Foi aí que eu percebi que 

os falantes nativos também cometiam erros ao escrever e me senti feliz por saber 

que não eram apenas os aprendizes de línguas que erravam. Pude compreender 

que cometer erros, como apregoam vários autores, realmente fazia parte da 

aprendizagem de qualquer pessoa (BARTRAM; WALTON, 1994; CORDER, 1967; 

DULAY; BURT, 1974; EDGE, 1989; FIGUEIREDO, 1995a, 1997; HENDRICKSON, 

1978, 1980; JOHNSON, 1988; RICHARDS, 1974; TAYLOR, 1986, entre outros). 

Nessa época, também, fazia pequenos quadros de madeira com gravuras 

para vender. Morava em Niterói e tinha de ir a Botafogo para entregar uma 

encomenda. Na volta, peguei um ônibus até a Praça Quinze, no Centro do Rio, para 

pegar a barca para voltar a Niterói. De repente, no ônibus, ouvi uma garotinha de 

uns quatro anos dizer “Mom, is that a horse?”. Tremi de emoção. Estava diante de 

uma garota de quatro anos que falava inglês com sua mãe sobre uma estátua de 

um homem em um cavalo, como as muitas que existem no Rio de Janeiro.  

                                                        
6. É preciso esclarecer que, em certos cursos técnicos, como, por exemplo, Turismo e Hotelaria e 
Controle de Tráfego Aéreo, havia a prioridade pelas habilidades de compreensão oral (listening) e 
de produção oral (speaking).  
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Desci na Praça Quinze e percebi que elas também desceram no mesmo 

ponto. Parei em um bar para dar tempo para elas passarem e as segui. Entraram 

também na barca e sentei-me ao lado delas. Levei uns dez minutos para ter 

coragem de falar com elas. Não sabia o que dizer. Tinha receio de não me fazer 

entender e de não entendê-las. Meu coração estava disparado. Finalmente, disse: 

“Excuse me, are you American?” E a conversação começou e fluiu por todo o tempo 

em que estávamos na barca. Peguei o endereço delas no Rio e nos comunicamos 

por um tempo por cartas. Depois disso, perdi o medo de falar com um estrangeiro. 

 Eu, a minha irmã e dois primos, que também estudavam inglês, íamos 

frequentemente ao Pão de Açúcar para esbarrar nos gringos e começar uma 

conversação. Começávamos sempre com “Excuse me”, uma expressão que nos 

servia bem para abordar um estrangeiro. Passávamos a tarde toda lá, conversando 

e conversando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pão de Açúcar, Rio de Janeiro – Cenário de muitas  
interações minhas com falantes de língua inglesa. 

 

É interessante observar que, àquela época, eu já valorizava as 

oportunidades de interação com a minha irmã ou com falantes nativos como um 

elemento importante e essencial para o desenvolvimento do processo de 
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aprendizagem de uma LE, como advogam vários autores na área de Linguística 

Aplicada (veja, por exemplo, ALLWRIGHT, 1984; JOHN-STEINER; TATTER, 1983; 

LANTOLF, 1993; LEFFA, 2003; OXFORD, 1997; RIVERS, 1996; SWAIN; LAPKIN, 

1998; TSUI, 1995; WELLS, 1981, entre outros). 

Meus conhecimentos da língua inglesa iam se consolidando e me ajudaram 

a ser aprovado no Vestibular para Engenharia Civil e, posteriormente, a ser 

aprovado no processo seletivo para a Escola de Especialistas da Aeronáutica 

(EEAER), em Guaratinguetá, São Paulo, o que fez com que eu trancasse a matrícula 

no curso de Engenharia. 

 
1.4 Meu ingresso na Força Aérea Brasileira 
 

Aos 18 anos, também por influência do meu pai, que é militar, fiz seleção 

para ser Sargento Especialista da Aeronáutica. Fiz a prova, torcendo para não 

passar. Fazer o curso em Guaratinguetá me traria mudanças grandes na vida: ter 

de morar em outra cidade de segunda a sexta, ficar longe da família e ter de trancar 

o curso de Engenharia.  Como era muito jovem, tinha receio de tantas mudanças ao 

mesmo tempo. 

Fiz a prova de seleção no Estádio do Maracanã e, na hora em que respondia 

às questões, a vaidade foi maior e não consegui errar de propósito. Eu não me 

permitia fracassar em nada do que fazia. Minha consciência e o fato de ter sido 

sempre bem-sucedido nos estudos me impediram de não responder à prova 

adequadamente. Fui, portanto, aprovado, em 37o lugar em um total de 500 

candidatos classificados em todo o Brasil. 

Guaratinguetá era uma cidade muito pequena, no interior de São Paulo, que 

existia praticamente em função da EEAER. Os cursos oferecidos pela escola tinham 

duração de 2 anos (quatro séries semestrais). Havia várias opções7: Controle de 

Tráfego Aéreo; Meteorologia; Mecânica de Aeronaves; Enfermagem etc. Os meus 

conhecimentos de inglês ajudaram-me a cursar a especialidade que queria: 

                                                        
7. Para obter mais informações sobre as especialidades oferecidas pela Escola de Especialistas da 
Aeronáutica (EEAER), acesse <http://ingresso.eear.aer.mil.br/>. 
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Controle de Tráfego Aéreo. Iniciei o curso em agosto de 1980 e me formei em julho 

de 1982.  

Na primeira série, fazíamos o curso básico e, nos três outros semestres, 

cursávamos a especialidade. Durante esse período, estudei muito para me formar 

no curso de Controle de Tráfego Aéreo. Era um curso difícil e se fôssemos 

reprovados em alguma disciplina, éramos excluídos da escola. Dessa forma, 

estudava muito para ter uma boa posição à época da formatura, pois a escolha do 

local em que trabalharíamos depois de formados era feita de acordo com a 

classificação que tínhamos na turma, ou seja, o primeiro lugar era o primeiro a 

escolher, o segundo lugar era o segundo a escolher, até o último colocado que tinha 

de ir para onde tinha sobrado vaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Na primeira série na EEAER, 1980. 
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Na escola, as aulas de inglês priorizavam exercícios gramaticais e repetições 

de sentenças. Aprendi, também, a fraseologia padrão8 tanto em português quanto 

em inglês, usada no Controle de Tráfego Aéreo. Eu adorava quando as aulas de 

inglês eram ministradas no laboratório de línguas, pois lá tínhamos bastante 

prática de compreensão oral e de produção oral. Ouvíamos sentenças em inglês e 

tínhamos de compreendê-las e repeti-las. Tive uma professora muito querida na 

escola. Ela se chamava Marina e sempre, ao final da aula, colocava músicas dos 

Carpenters para ouvirmos. 

Eu estava quase me formando no curso de Inglês9 e era o aluno na Escola 

que mais sabia esse idioma. Os oficiais da Escola me escalavam para conversar com 

visitantes estrangeiros que vinham de vez em quando conhecer a EEAER. Pediram, 

também, que eu ministrasse aulas de Inglês aos alunos que tinham dificuldade com 

a língua. Como não queria que meus colegas fossem desligados da escola por 

serem reprovados em Inglês, passei a ministrar aulas para eles todos os dias à 

noite.  Foi minha primeira experiência como professor de Inglês, e creio ter sido 

bem-sucedido, visto que todos foram aprovados na disciplina.  

O fato de eu ministrar essas aulas me possibilitou certas regalias na Escola, 

como, por exemplo, ficar dispensado de fazer faxina na esquadrilha e de ter que 

tirar serviços de ronda durante a noite. Levei meus livros de inglês para a Escola e 

ficava lendo os textos, em voz alta, para praticar a pronúncia. A pronúncia 

manteve-se boa, mas perdi um pouco a fluência por não ter com quem conversar 

com frequência.  

Ao final do curso, na quarta-série, tínhamos de fazer estágio em algum 

aeroporto no Brasil, e fui designado para estagiar nos aeroportos que servem a 

cidade de Curitiba: Aeroporto de Bacacheri (em Curitiba) e Aeroporto 

Internacional Afonso Pena (na cidade vizinha de São José dos Pinhais). 

 

 

                                                        
8. Fraseologia refere-se à forma padronizada de comunicação verbal, via rádio, entre pilotos e 
órgãos de controle. 
9. Por ter me mudado para Guaratinguetá, tive de interromper o meu curso no ICBEU, quando 
faltavam três semestres para a sua conclusão.  
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Figura 8: Estagiando na Torre de Controle  
do Aeroporto Afonso Pena, Curitiba, 1982. 

 

Minha turma de Controle de Tráfego Aéreo tinha 20 alunos, e eu me formei 

em 2o lugar10. Portanto, fui o segundo a escolher para onde eu iria após a 

formatura. As opções eram São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Porto 

Velho (RO), Goiânia (GO), Cuiabá (MT) e Canoas (RS). Um suboficial que cuidava de 

nossa turma me falou muito bem de Goiânia e da UFG. Havia duas vagas para 

Goiânia. Como fui o segundo colocado da turma, escolhi Goiânia e falei ao meu 

amigo, que era o quarto colocado, para também escolher Goiânia. Viemos então 

para esta cidade em que moro até hoje.  

                                                        
10. Meu Certificado de Controlador de Tráfego Aéreo encontra-se no Anexo A. 


