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CAPÍTULO 2 

ESCREVENDO OUTRAS HISTÓRIAS: 
MINHA VINDA PARA GOIÂNIA 

 

[Q]uando você tem vinte anos, mesmo que 
você se sinta confuso e incerto a respeito dos 
seus objetivos, você tem um forte senso do 
que é a vida, e do que você é na vida, e pode 
vir a ser. Mais tarde… mais tarde há mais 
incerteza, mais sobreposição, mais retrocesso, 
mais falsas lembranças. Na juventude, 
conseguimos nos lembrar de toda a nossa 
curta vida. Mais tarde, a memória vira uma 
coisa feita de retalhos e remendos. 

Julian Barnes (2012, p. 113). 
 
 
 

ste segundo capítulo traz informações sobre o período em que 

trabalhei na Torre de Controle do Aeroporto Santa Genoveva, 

sobre minha transferência do curso de Engenharia Civil para o 

curso de Letras, bem como sobre minha viagem ao Japão. 

 

 
2.1 O período de adaptação em Goiânia 
 

Aos vinte anos de idade, formei-me na EEAER, em julho de 1982, tornando-

me Terceiro Sargento. Em agosto, vim para Goiânia para trabalhar na Torre de 

Controle do Aeroporto Internacional Santa Genoveva.  

 

 

 

 

 
Figura 9: Centro de Goiânia. 

E
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Quando vim para cá, houve muita choradeira em minha família. Não 

sabíamos nada sobre Goiânia, e minha mãe estava preocupada com o fato de eu ter 

de morar longe da família. A primeira coisa que fiz, ao chegar aqui, foi mandar 

postais de Goiânia aos meus pais para que vissem que eu estava morando em uma 

cidade grande e bonita. Durante os quatro primeiros meses de estada aqui, eu 

chorava muito de saudades da família, dos amigos e da praia. 

No segundo semestre de 1982, estagiei na Torre de Controle. Nenhum 

Controlador de Voo chega para trabalhar em uma Torre e já faz parte da escala de 

serviço. É necessário, primeiramente, fazer um estágio para aprender a rotina do 

trabalho e para conhecer a região, ou seja, onde ficam as cidades, onde ficam os 

outros aeroportos, para saber de onde os aviões estão vindo e para que direção 

vão os aviões após decolarem.   

Ao chegar a Goiânia, procurei uma escola do CCAA para terminar o meu 

curso. Estava no livro 11 de um curso de 13 livros. No início, tive muita dificuldade 

para acompanhar as aulas, pois tinha ficado dois anos sem estudar inglês 

regularmente, por causa do período que passei na EEAER. Falei com a professora 

que ela teria de ter um pouco de paciência comigo. Resolvi, então, pegar os livros 

antigos e estudar sozinho em casa. Na primeira prova, tirei a maior nota da turma, 

o que causou surpresa para os meus colegas e para mim também. A escola oferecia 

uma bolsa de estudos para os melhores alunos e formei-me no curso com essa 

bolsa, pois continuei tirando as maiores notas até finalizar o curso. Ao terminar o 

curso, fui convidado para trabalhar na escola como professor de inglês, mas não 

pude aceitar, pois, como trabalhava na Torre e fazia o meu curso de Engenharia 

Civil na UFG, não tinha tempo nem disponibilidade. 

Na Torre de Controle em Goiânia, tínhamos de, às vezes, controlar os voos 

em inglês, usando a fraseologia padrão. Às vezes, pedíamos para os pilotos falarem 

em inglês para praticarmos. Trabalhávamos em escalas de oito horas. Em um dia, 

eu trabalhava das 7h às 15h, no outro, das 15h às 23h e, no outro, das 23h às 7h. Aí, 

folgávamos por dois dias. Essa flexibilidade de horários me ajudou a poder 

estudar. Apesar da flexibilidade de horários, a escala de serviço era bem apertada, 

e trabalhávamos nos finais de semana e nos feriados, pois o aeroporto não para.  
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Figura 10: Trabalhando na Torre de Controle  
do Aeroporto Santa Genoveva – Goiânia, 1982. 

 

Na Torre de Controle do Aeroporto de Goiânia, tínhamos de assumir, num 

mesmo local, duas funções. Um Controlador atuava na Torre de Controle de 

Aeródromo, controlando o tráfego das aeronaves no solo, nos pousos e nas 

decolagens. Outro Controlador atuava no Controle de Aproximação, controlando os 

aviões que partiam de Goiânia ou que aqui chegavam, num raio de 50 quilômetros. 

Tudo tinha de ser feito de uma forma muito organizada e sistematizada – cada voo 

tinha uma ficha para que nela anotássemos o que o avião estava fazendo, descendo 

ou subindo, em qual nível de voo se encontrava etc.  Tínhamos também de ter bons 

olhos, pois não havia radar na Torre.  

E tínhamos de fazer várias coisas ao mesmo tempo: autorizar o táxi de 

aeronaves; autorizar decolagens; autorizar pousos; descer aeronaves; subir 

aeronaves; mandar aeronave fazer curva para a direita ou para a esquerda; 

atender ao Centro Brasília por telefone para receber informações sobre aeronaves 

que chegavam a Goiânia; ligar para o Centro Brasília para pedir autorização para as 

aeronaves decolarem; atender ao Controle Anápolis por telefone para receber 

informações sobre aviões que se aproximavam ou para que nos informassem que 

os aviões de caça (os caças Dassault Mirage) de Anápolis fariam procedimentos de 

treinamento em Goiânia (quando isso acontecia, tínhamos de separar o espaço 
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aéreo para os caças, pois, como são aviões muito velozes, supersônicos, precisam 

de muito espaço aéreo para fazer suas manobras). O serviço de Controle de Voo é 

muito estressante, pois não podemos cometer erros. Cometer erros significa 

causar um acidente, matar pessoas. Todo esse estresse fez com que eu tivesse uma 

gastrite, que foi, posteriormente, curada por meio da acupuntura.  

Transferi o meu curso de Engenharia Civil para a UFG e estudei por mais 

um ano e meio. Comecei a não gostar muito do curso e percebi que não havia feito 

a melhor escolha. Não suportava as aulas de Cálculo e não estava me saindo bem 

nas provas. Sentia-me angustiado.  

Durante minha última prova oral de inglês no CCAA, conversei com  a minha 

professora sobre meu desejo de abandonar o curso. Foi aí que ela disse: “E por que 

não ser professor de Inglês?” Sim, poderia ser uma opção boa para mim. Estava me 

formando no CCAA, amava a língua inglesa e poderia estudar para tornar-me um 

professor. 

Fui, então, ao Departamento de Letras do Instituto de Ciências Humanas e 

Letras11 da UFG para ver a possibilidade de transferir-me para o curso de Letras. 

Falei com a Chefe do Departamento, Professora Robinete Sant’Ana, e ela me disse 

que eu fizesse minha solicitação de transferência que eu conseguiria a vaga no 

curso de Letras. Ao pegar o resultado de minha solicitação, surpreendi-me como o 

fato de que tinha sido indeferida. Fui ao Departamento de Letras e falei com a 

Professora Robinete Sant’Ana que, se eu soubesse que o meu pedido não seria 

atendido, eu teria feito Vestibular para Letras, e que, com a negativa, eu ficaria 

prejudicado por um ano, pois só poderia fazer vestibular no ano seguinte. Ela 

então sugeriu que eu fizesse um novo pedido que ela o deferiria. Fiz o novo pedido 

e nunca mais saí da área de Letras. 

 

 
 
 
                                                        
11. Mais tarde, o Departamento de Letras obteve autonomia administrativa e acadêmica, tornando-
se a Faculdade de Letras em 1996.  
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2.2 Os primeiros passos no Curso de Letras 
 

Quando me transferi do Curso de Engenharia para o Curso de Letras, fui 

considerado louco por muitas pessoas. Até mesmo na Universidade, a 

transferência virou notícia. Como alguém poderia se transferir de Engenharia para 

Letras? 

No novo curso, tive algumas dificuldades iniciais. Como o meu 2o grau tinha 

sido técnico, só tive aulas de literatura no curso Pré-Vestibular. Dessa forma, tive 

de aprender literatura no Curso de Letras e estudar muito para ser aprovado nas 

disciplinas.  

Voltei a ter, também, dificuldade nas aulas de língua inglesa, pois a 

professora era britânica e eu tinha aprendido inglês americano. Tive, então, de me 

adaptar à sua pronúncia e estudar muita fonética. A professora, em certos 

momentos, impunha o inglês britânico e não aceitava as palavras que eu escrevia 

em inglês americano e nem a minha pronúncia.  

Essa experiência, apesar de um tanto traumática, foi positiva, pois percebi 

que existem vários “ingleses”, e que o fato de eu saber inglês americano não era 

suficiente para eu me comunicar. Aprendi, dessa forma, o inglês britânico também. 

As aulas de inglês eram um misto do método audiolingual e da abordagem 

comunicativa.  

Na abordagem comunicativa, a língua-alvo é vista, em sala de aula, como 

veículo para a comunicação e não apenas como objeto de estudo (BROWN, 1994; 

FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012; LARSEN-FREEMAN, 2000; PAIVA, 2014; 

RICHARDS; RODGERS, 1986).  

Assim, há uma preocupação maior com o significado e o estímulo ao uso de 

materiais autênticos em sala de aula, bem como ao uso de atividades interativas, 

realizadas em pares ou em grupos. Há, também, o objetivo de integrar as quatro 

habilidades linguísticas (leitura, escrita, compreensão oral e produção oral).  
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Essa abordagem pressupõe que o aluno aprenda a se comunicar por meio 

de um processo de interação com os outros alunos e com o professor, preparando-

se, dessa forma, para lidar com situações comunicativas na vida real.  

À época da minha graduação, havia muitos Seminários de Literatura Infantil 

e eu adorava participar de todos os eventos realizados no curso. O curso de Letras 

Português/Inglês tinha a duração de 5 anos, e pude me formar na licenciatura e no 

bacharelado.  

Fui monitor de inglês por quatro anos, auxiliando os professores em suas 

atividades e ajudando os alunos que tinham dificuldade no idioma. Também 

participava com frequência dos eventos do BRAZ-TESOL e da LAURELS12 que 

ocorriam em Goiânia e, com isso, fui começando a ficar conhecido em Goiânia na 

área de ensino de Língua Inglesa.  

Durante a minha graduação, tive também uma experiência como professor 

de Português. Meus colegas da Aeronáutica montaram um curso preparatório para 

as provas da EEAER. Coube a mim a parte das aulas de Português. O livro utilizado 

chamava-se Gramática em 44 Lições, de Francisco Platão Savioli, publicado pela 

Editora Ática.  

Aprendi muita gramática usando esse livro com meus alunos. 

Posteriormente, em 2013, tive a oportunidade de conhecer o autor do livro 

durante o IV SIMELP, realizado em Goiânia. Essa foi a única experiência que tive 

como professor de Português. Graduei-me, aos 26 anos, em Letras: Português e 

Inglês e estava muito feliz com o meu curso.  

 

 

 

 

                                                        
12 Latin American Union of Registered English Schools.  
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Figura 11: Minha formatura em Letras. 
 

 

A minha turma de graduação deu ótimos frutos. Hoje somos cinco doutores 

nas áreas de Literatura e de Estudos Linguísticos, e três de nós atuamos na 

Faculdade de Letras da UFG desde os anos 1990.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Minha turma de graduação em Letras: Português/Inglês, 1988. 

                                                        
13. Na Faculdade de Letras da UFG, atuamos eu, Eliane Carolina de Oliveira (Língua Inglesa) e Kátia 
Menezes de Sousa (Língua Portuguesa e Linguística). No IFG, atua Suelene Vaz da Silva (Língua 
Inglesa). Por sua vez, Áurea Sousa Oliveira é Professora da Área de Literatura na UNIP, em Brasília. 
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Além de trabalhar na Torre, comecei a ministrar aulas de inglês numa 

conceituada escola de línguas em Goiânia, que pertencia àquela professora 

britânica, chamada The School House – International House Goiânia. Trabalhei lá 

de 1989 a 199114 e, nesse período, fiz cursos preparatórios para obter certificações 

internacionais, tendo sido aprovado no First Certificate in English (FCE) em 1989 e 

no Certificate of Proficiency in English (CPE) em 1990. 

 
2.3 Minha primeira experiência internacional 
 

Aos 29 anos, tive uma oportunidade única na vida. O governo japonês 

estava selecionado quinze brasileiros para participar de um programa cultural, o 

Programa The Ship for World Youth (SWY) 15 , que possibilitava, a seus 

participantes, uma viagem ao Japão e a outros países, com duração total de 50 dias, 

da qual participariam treze países. Grande parte da viagem ocorreu dentro do 

navio Nippon Maru, e todas as despesas foram pagas pelo governo japonês. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Nippon Maru, o navio da viagem. 

 

                                                        
14. Ver Declaração da Escola no Anexo B. 
15. Meu Certificado de participação no Programa encontra-se no Anexo C. 
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Para Goiânia, foram destinadas duas vagas: uma para professor de música 

que lecionava em escola pública e uma para professor de Inglês que lecionava em 

escola particular. Como era professor da School House – International House 

Goiânia, pude me inscrever para a seleção. Fiz todas as provas e fui aprovado em 

primeiro lugar. Para a área de Música, a selecionada foi Sandra Mara da Cunha, 

professora de piano.  

Como era a primeira vez que o Brasil participava desse programa, viramos 

celebridades, sendo entrevistados na televisão e nos jornais locais16. Sandra e eu 

fazíamos, então, parte da Delegação Brasileira, representando Goiás no referido 

Programa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 14: Delegação Brasileira no Programa The Ship for World Youth – 1991. 
 

Antes da viagem, nós, os participantes do programa, passamos uma semana 

em Brasília, a convite do MEC, para que fizéssemos um curso de língua e de cultura 

japonesa. Lá aprendemos algumas frases em japonês para ajudar-nos na viagem. 

Recebemos um manual em que havia sentenças em português, em inglês e em 

japonês. Segui, então, destino para o Japão, e lá pegaríamos um navio para ir ao 

Havaí, Acapulco, Nova Orleans e Caracas, como é ilustrado na figura a seguir.  

                                                        
16. Uma reportagem do jornal local de Goiânia encontra-se no Anexo D. 
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Figura 15: Países participantes do III SWY e o itinerário da viagem. 
 

A língua oficial no navio era o inglês. Apesar de o curso, em Brasília, ter sido 

curto, pude aprender muitas coisas sobre a cultura japonesa e pude também 

aprender algumas sentenças em japonês, o que me possibilitou interagir em 

japonês com os japoneses. 

O voo para o Japão fez escala em Miami e, finalmente, eu estava nos Estados 

Unidos. Estava tendo mais do que eu havia sonhado. Estava nos Estados Unidos e 

ia para o Japão! Confesso que a primeira impressão dos Estados Unidos foi 

decepcionante para um aprendiz de inglês, pois muitas pessoas, em Miami, falavam 

espanhol e não inglês. De lá, fomos para Los Angeles. Em Los Angeles, pude falar 

mais inglês com as pessoas. 

No dia seguinte, pegamos um voo para Tóquio. Lá pude perceber que quase 

todo mundo fala inglês e pude aprender muitas coisas sobre o Japão, sua cultura, 

seus templos, seus palácios medievais, conversando com japoneses em inglês. 

Passamos 13 dias no Japão: 10 dias em um hotel em Tóquio e 3 dias em Kochi, em 

uma casa de família japonesa para que pudéssemos vivenciar o dia a dia da família, 

seus hábitos e suas tradições.  
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Figura 16: A família que me hospedou em Kochi, Japão, 1991. 
 

Kochi é uma cidade adorável, que fica ao sul do Japão, e possui um castelo 

medieval, que não foi destruído na guerra. A minha família japonesa era composta 

pelo pai, que era jornalista, pela mãe, que era professora, e por três lindas crianças: 

dois meninos e uma menina. Os pais falavam inglês fluentemente e puderam 

interagir muito comigo e me mostrar as belezas de sua cidade. 

No Japão, os pais e os filhos não se beijam. O beijo só ocorre durante o ato 

sexual. Beijar familiares e amigos não faz parte da cultura deles. Mas eles sabem 

que é algo comum em outras culturas, visto que assistem a filmes e a seriados 

americanos, por exemplo.  

Eu iria passar três dias com crianças adoráveis e perguntei ao pai japonês 

se eu podia beijá-las. Ele disse que sim. Então, eu abracei e beijei aquelas lindas 

crianças, que, no início, se sentiam desconfortáveis com o meu carinho. Conforme o 

tempo foi passando, com os passeios, com as nossas brincadeiras, as crianças 

foram se soltando e, no último dia de minha estada lá, eles vinham me abraçar e 

me beijar. Essas trocas culturais (KRAMSCH, 1998) foram marcantes para mim.  

Na volta a Tóquio, pudemos visitar a Torre de Tóquio e os diversos templos 

da cidade, que se alinham em harmonia com os arranha-céus. Eu tinha pedido ao 



 

 

43

meu amigo japonês, Atsushi Numajiri, a quem eu chamava de Atsu, que me levasse 

para ver o Grande Buda, em Kamakura. Sou apaixonado por monumentos e não 

queria deixar o Japão sem conhecer o maior Buda do País. O Grande Buda de 

Kamakura é uma estátua de bronze ao ar livre, e sua construção foi finalizada 

aproximadamente em 1252. Tem cerca de 13,35 metros de altura, contando com a 

base, e pesa cerca de 93 toneladas. 

Atsu, depois de eu muito insistir, concordou em me levar para ver o 

monumento, e eu fui o único membro da Delegação Brasileira a visitar o Grande 

Buda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 17: Com meu amigo Atsu, em frente ao  
Grande Buda – Kamakura, Japão, 1991. 

 

Após treze dias no Japão, embarcamos para nossa viagem. No navio, havia 

participantes falantes de português, espanhol, inglês e japonês. Entre os falantes de 

inglês, incluíam-se os participantes de Tonga, Fiji, Austrália, Estados Unidos e 

Canadá, com quem eu conversava e, por meio dessa interação, tive a oportunidade 

de ter contato com diversas variedades do inglês. Eu tive mais dificuldade de 

compreender os australianos, inclusive os americanos diziam a eles: “Por que 
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vocês não falam inglês?” Em Nova Orleans, uma australiana foi a uma loja de 

sapatos e não conseguiu comprar sapato algum, pois a vendedora não a 

compreendia.  

Dessa vez, tive a certeza de que existiam diferentes “ingleses”!!!!, os 

chamados Englishes, World Englishes ou Global Englishes (CRYSTAL 2003; 

KACHRU; NELSON, 1996; McKAY, 2002; RAJAGOPALAN, 2004). Como afirmam 

Kachru e Nelson (1996, p. 76), “o conceito de um único inglês, expoente de uma 

cultura e comunicação adotadas por todos os países que o utilizam, tem sido uma 

ficção que, aos poucos, vem se tornando cada vez mais difícil de manter”. E, nessa 

viagem, eu pude viver essa realidade e conviver com diferentes variedades do 

inglês e com diferentes culturas. 

Era  a primeira vez que o Brasil participava desse programa e dependia de 

nossa atuação para que o nosso país continuasse a participar de outras viagens. O 

nosso grupo deu o melhor de si, com muita responsabilidade e muito zelo, em 

todas as atividades que desenvolvemos. Cada país tinha de apresentar uma hora de 

espetáculo durante um evento chamado National Day. Houve dois eventos durante 

a nossa viagem. Como o Japão era o país anfitrião, ele abriu o primeiro evento e 

fechou o segundo.  

O Brasil participou no segundo evento, e apresentamos um desfile com 

trajes típicos. Eu me apresentei vestido de índio Karajá. Quando entrei vestido de 

índio, fui muito fotografado. Os japoneses e os demais participantes estrangeiros 

nunca tinham visto uma vestimenta indígena, com tantas penas coloridas, e todos 

queriam tirar fotos comigo. Eu tinha comprado a roupa na FUNAI e tinha 

contratado dois indígenas para fazer, para mim, os adereços de perna e de braço, 

que eram feitos com barbante e tingidos com urucum. Consegui com uma amiga, 

estudiosa dos índios Karajá, um colar de miçangas para compor o vestuário, e uma 

foto para que eu pudesse fazer a maquiagem do rosto.   

Após o desfile com trajes típicos, apresentamos também várias danças e 

manifestações culturais brasileiras, como a capoeira, a dança pantaneira, a dança 
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gaúcha, o samba, a lambada e o carnaval. O nosso país impressionou a todos a 

bordo, com tanta variedade e tamanha beleza em nossas apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Cenas da apresentação da Delegação Brasileira  
no National Day, 11 de fevereiro de 1991. 

 

Após a viagem ao Japão e de ter falado inglês por praticamente 50 dias, vi 

que ser professor de Inglês era realmente o que eu queria e, em 1991, fiz seleção 

para ser professor substituto de Língua Inglesa na UFG, trabalhando de 17 de abril 

de 1991 a 31 de julho de 199117. Em 1992, fiz concurso para ser professor efetivo 

de Língua Inglesa, na UFG, onde trabalho até hoje.  

                                                        
17. A Portaria encontra-se no Anexo E.  
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À época, a Lei 6.88018, de 9 de dezembro de 1980, em seu Art. 98, inciso XIV, 

permitia que os militares se aposentassem proporcionalmente caso ingressassem 

no magistério público. Dessa forma, me aposentei aos 30 anos de idade na 

Aeronáutica e, ao mesmo tempo, iniciei uma nova carreira em minha vida.  

 
 

                                                        
18 . Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm>. Em 1996, essa 
prerrogativa foi revogada pela Lei 9.297. 


