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Resumo 
 

 

As atividades humanas desenvolvidas no setor aéreo participam da composição de um 

complexo sistema estabelecido por tarefas fundamentalmente marcadas por normas e 

prescrições. Identificados à máquina, os trabalhadores devem seguir rotinas 

algoritmizadas. O ambiente de trabalho onde tais atividades ocorrem atingiu tal grau de 

automatização e de confiabilidade que é corrente o pensamento de que a ação humana 

na aviação, ou o erro inevitável que dela decorre, seja o principal fator contribuinte para 

os acidentes ou incidentes aéreos. Neste sentido, o homem, ou o componente humano, 

vem sendo apontado desde a década de 1970 como o principal fator de risco. Neste 

estudo, apresentaremos um vasto movimento de racionalização que organiza o trabalho 

do aeronauta através de procedimentos de padronização e de controle da tarefa e da 

função, incluindo nesse processo a própria linguagem. Nossa pesquisa está sustentada 

pelas hipóteses de que os processos que envolvem o trabalho humano são concebidos 

sem a participação dos trabalhadores e que doutrinas tecnicistas e disciplinares 

obliteram a consideração de um intenso debate de normas efetivado por eles. Tomamos 

por objeto de investigação os discursos sobre o trabalho do aeronauta, ou mais, as 

formações discursivas que determinam os processos que envolvem esse trabalho. Tais 

formações discursivas enunciadas no setor aéreo foram reunidas à luz da metodologia 

arqueológica desenvolvida por Michel Foucault (1969). Acreditamos que a análise do 

trabalho humano na aviação seria fortemente beneficiada pela consideração dos saberes 

dos trabalhadores que protagonizam as atividades e que a efetividade dos procedimentos 

técnicos que regem as operações aéreas esteja associada ao processo de renormatização 

das prescrições (SCHWARTZ, 1997). O principal fator de risco desse sistema não 

deveria ser atribuído ao homem, mas às concepções sobre o homem que hoje vigoram 

nesse campo e, sobretudo, às consequências decorrentes dessas concepções que 

obscurecem o entendimento das atividades reais desenvolvidas por homens e mulheres 

em contextos singulares. 

 

 

 

Palavras-chave: Formações discursivas, debate de normas e segurança de voo. 
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Abstract 
 

 

Human activities performed in the air industry are part of the make up of a complex 

system established by duties fundamentally marked by norms and prescriptions. 

Identified to machines, workers must follow algorithmic routines. The work 

environment where such activities take place has reached such a degree of automization 

and reliability that it is prevalent to think that human action in aviation, or the inevitable 

error that results from it, is the principal contributing factor for aviation incidents or 

accidents. In this sense, humans, i.e. the human element, have been cited since the 

1970s as the main risk factor. In this study, we will show a vast rationalization 

movement that organizes the duty of the aviation worker through standardization 

procedures, as well as task and function control procedures, including language itself in 

this process. Our research is supported by the hypothesis that the processes that include 

human work are conceived without the participation of the workers and that technicist 

and disciplinary doctrines obliterate the consideration of an intense debate of norms 

realized by such workers. We have taken up as the object of our investigation the 

discourses about the job of the aviation worker, further yet, the discourse formation that 

determine the processes involved in such job. The discourse formations enunciated in 

the air industry were gathered in the light of the archaeological methodology developed 

by Michel Foucault (1969). We believe that the analysis of the human work in aviation 

would benefit strongly from the knowledge of aviation workers that head activities and 

that the effectiveness of technical procedures that rule air operations is associated with 

the process of restandardization of prescriptions (SCHWARTZ, 1997). The main risk 

factor in this system should not be attributed to humans, but to the conceptions about 

humans that currently prevail in this field and, above all, to the consequences from such 

conceptions, which obscures the understanding of real activities performed by men and 

women in singular contexts. 

 

 

 

Keywords: Practices of discourse, debate of norms, and flight safety. 
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Introdução 

 

 

Muita gente trabalha para fazer um avião cruzar os céus.  

Longo ou curto, cada voo mobiliza um complexo sistema que dá suporte à ação 

dos aeronautas. Um grande número de pessoas distribuídas entre diferentes equipes 

apoia estes profissionais antes, durante e depois de cada uma das etapas de um voo. 

Apenas para citar uma, somente uma dentre muitas pré-condições operacionais, o piloto 

conta com o trabalho do despachante operacional de voo (DOV)
2
 que realiza a 

preparação e análise de dados relevantes em cada operação aérea. É o DOV que fornece 

as informações sobre as definições e condições previstas para a rota, as análises dos 

NOTAM
3
 em vigor, o planejamento da navegação, os aeródromos que serão utilizados e 

os de alternativa. Fornece ainda as informações sobre as condições operacionais da 

aeronave, o peso máximo de decolagem, a confecção do balanceamento, carregamento e 

planos de voo e/ou verificação dos dados neles constantes, bem como das mensagens 

destinadas aos órgãos do Sistema de Tráfego Aéreo (ATS). Este mesmo profissional é 

responsável por informar o tempo de voo previsto na rota, dar orientações para o regime 

de cruzeiro mais adequado, a determinação das melhores rotas para o voo e a 

quantidade necessária de combustível para a viagem. Todas essas informações, vindas 

de um único elemento de uma extensa rede, são vitais para o trabalho do piloto. Mas 

apesar da complexidade em jogo, na prática, os pilotos de linha de grandes empresas 

aéreas costumam receber as informações comunicadas pelos DOVs através de 

formulários e documentos apropriados, sem que haja necessariamente contato físico 

entre eles. Algo semelhante ocorrerá em várias outras relações de trabalho, tais como 

aquelas que se dão com as equipes que preparam as escalas de voo e as jornadas de 

trabalho da tripulação, para citar somente duas. 

Os turnos de trabalho dos aeronautas são planejados mês a mês por um setor 

instalado, geralmente, nas dependências da base operacional da empresa. Como os 

                                                           
2
 Conforme estabelecido pelo RBHA 65 - Despachante Operacional de Voo e Mecânico de Manutenção 

Aeronáutica. 
3
 Acrônimo de "Notice to Airmen", que significa "Aviso aos Aeronavegantes". Aviso que contém 

informações relativas ao estabelecimento, condição ou modificação de quaisquer instalações, serviços, 

procedimentos ou perigos aeronáuticos, cujo pronto conhecimento seja indispensável ao pessoal 

ligado às operações de voo. 
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tripulantes trabalham sob o regime de turnos alternantes, suas jornadas podem iniciar 

em qualquer período dentro das 24h do dia. A organização da sua vida particular, social 

e até mesmo a organização biológica do seu corpo depende da sua escala de trabalho. 

As escalas devem ser divulgadas com antecedência mínima de dois dias para a primeira 

semana de cada mês e sete dias para as semanas subsequentes, para os voos de horário, 

serviços de reserva
4
, sobreaviso

5
, repouso e folga.

6
 Os tripulantes de linhas aéreas 

geralmente percebem um salário fixo baseado em certo número de horas de trabalho, 

acrescido das horas voadas em cada mês. As regras de trabalho são regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho
7
, pela Lei do Aeronauta

8
 e pelas Convenções 

Coletivas de Trabalho firmadas entre os representantes sindicais das empresas aéreas e 

dos trabalhadores.  

Não existe contato prévio entre o grupo de escaladores e as equipes de voo e o 

processo de confecção das escalas de trabalho das grandes empresas é realizado com o 

suporte de computadores pré-programados. Apesar da aparente organização, garantida 

pela pré-programação informática, toda essa programação poderá perder completamente 

a serventia. No momento da execução dos voos diversos fatores podem ocorrer, 

obrigando alterações imediatas. Por exemplo, podem ocorrer baixas na tripulação – 

afastamentos do trabalho por dispensa médica, demissões (voluntárias ou não) – ou 

mesmo problemas de ordem técnica com as aeronaves ou rotas planejadas, seja por 

manutenção ou por alterações meteorológicas. Além destes, vários outros motivos, 

muitas vezes concomitantes, podem fazer com que a composição da tripulação 

previamente escalada pelo computador para a operação se desconfigure. Para sanar uma 

emergência, o tripulante pode ser convocado a cumprir horários extras, o que produz 

grande quebra de expectativa entre o pessoal de solo e, sobretudo, do ar. Uma tensão se 

instala na equipe responsável pelo acompanhamento da execução das escalas, que 

                                                           
4
 Reserva é o período de tempo em que o aeronauta permanece, por determinação do empregador, em 

local de trabalho à sua disposição, não devendo ultrapassar seis horas cada um. 
5
 Sobreaviso é o período de tempo não excedente a 12 (doze) horas, em que o aeronauta permanece em 

local de sua escolha, à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou outro local 

determinado, até 90 (noventa) minutos após receber comunicação para o início de nova tarefa. 
6
 Além dos limites da jornada, há também os limites de pouso e de tempo ou horas de voo, este não 

considera o período em que os aeronautas se encontram dentro da aeronave com o avião desligado. 

Portanto, os limites são 9h30min de voo e cinco pousos quando tripulação é mínima ou simples, 12h 

de voo e seis pousos quando tripulação é composta e 15h de voo e quatro pousos para tripulação de 

revezamento. Os limites de tempo de voo do tripulante não poderão exceder em cada mês, trimestre 

ou ano, respectivamente, 85, 230 e 850h. 
7
 Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

8
 Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984. 
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necessita equacionar imprevistos, reposicionando os tripulantes sem produzir atrasos 

nos voos. E os aeronautas convocados para os serviços não planejados originalmente em 

sua escala de trabalho também são surpreendidos por mudanças repentinas. Não seria 

difícil supor que tal notícia seja acompanhada de grande frustração, uma vez que esta 

quebra de expectativa pode afetar todo o seu planejamento familiar e social. Vale notar 

que apesar dos efeitos de intensificação da carga de trabalho do aeronauta convocado 

para um serviço extra escala, tal convocação está amparada pela Lei do Aeronauta
9
. 

Em termos quantitativos, o limite da jornada de trabalho do aeronauta é de onze 

horas para tripulação mínima ou simples, quatorze horas para tripulação composta e 

vinte horas para tripulação de revezamento. O número de componentes de cada 

tripulação depende da aeronave e do tipo de operação realizada. O aeronauta tem direito 

a, no mínimo, oito folgas por mês (de vinte e quatro horas cada uma) e pelo menos duas 

folgas devem ser consecutivas numa Sexta e Sábado, Sábado e Domingo ou Domingo e 

Segunda (o que é chamado de “folga social”). O repouso é definido como o espaço de 

tempo ininterrupto após uma jornada, em que o tripulante fica desobrigado da prestação 

de qualquer serviço (art. 32). Sua duração depende do tempo da jornada anterior (art. 

34), observando-se os seguintes limites: a) doze horas de repouso, após jornada de até 

doze horas; b) dezesseis horas de repouso, após jornada de mais de doze horas e até 

quinze horas; e c) vinte e quatro horas de repouso, após jornada de mais de quinze 

horas. 

As limitações regulamentares para o trabalho em horário noturno visam proteger o 

tripulante da intensificação da fadiga ocasionada pelo trabalho realizado em períodos 

em que o organismo estabelece as melhores condições para o sono, determinadas pelo 

ciclo circadiano. Os efeitos desta prescrição incidem sobre a vida no trabalho. Uma 

significativa inconsistência num termo essencial pode identificar estes efeitos, tal como 

acontece no enunciado do art. 36. 

Art. 36 - Ocorrendo o regresso de viagem de uma tripulação 

simples entre 23:00 (vinte e três) e 6:00 (seis) horas, tendo 

havido pelo menos 3 (três) horas de jornada, o tripulante não 

poderá ser escalado para trabalho dentro desse espaço de tempo 

no período noturno subsequente. (BRASIL, 1984. Grifo nosso) 

                                                           
9
 Refiro-me ao art. 17 da Lei nº 7.183 de 05 de abril de 1984, conhecida como a “Lei do Aeronauta”, que 

regula o exercício da profissão do aeronauta brasileiro: Art. 17, alínea (c): “Art. 17 - A determinação 

para a prestação de serviço dos aeronautas, respeitados os períodos de folgas e repousos 

regulamentares, será feita: (c) mediante convocação, por necessidade de serviço.” Os artigos citados 

adiante, identificados por sua numeração, pertencem a esta mesma Lei. 
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Depois de uma longa “viagem” que tenha compreendido, digamos, quatro 

jornadas completas, se o tripulante retornar de madrugada à sua base (entre 23h e 6h) 

ele não deverá assumir uma nova jornada no próximo turno da madrugada (entre 23 e 

6h). Mas os tripulantes são unânimes em observar um possível erro na escritura dessa 

lei. O mais correto seria: “Ocorrendo o regresso de viagem jornada de uma tripulação 

simples entre 23:00 (vinte e três) e 6:00 (seis) horas, tendo havido pelo menos 3 (três) 

horas de jornada, o tripulante não poderá ser escalado para trabalho dentro desse espaço 

de tempo no período noturno subsequente”. Este não é um equívoco simples, pois o 

termo “viagem” significa trabalho realizado pelo tripulante, contado desde a saída de 

sua base até o regresso à mesma (art. 27), podendo compreender uma ou mais jornadas 

(art. 27 § 1º). E “jornada” é a duração do trabalho do aeronauta, contada entre a hora da 

apresentação no local de trabalho e a hora em que o mesmo é encerrado (art. 20)
10

. 

Assim, essa norma perde sua efetividade. Não protege o tripulante da intensificação da 

fadiga ocasionada por cada jornada de trabalho realizada durante a madrugada. Fora de 

sua base e durante uma longa viagem ele poderá, sim, ser escalado para trabalhar em 

jornadas que terminam e iniciam durante a madrugada (entre 23 e 6h). 

Problemas como esses não são facilmente equacionados entre os diferentes grupos 

de trabalhadores de uma mesma empresa sejam os planejadores ou executores das 

escalas de trabalho, sejam os aeronautas que as vivenciam. Em vez de somarem seus 

esforços visando ultrapassar os impasses em torno de um objetivo comum, esses 

trabalhadores acabam por se situar em polos opostos de um jogo tenso que se 

antagoniza em momentos críticos do trabalho, malgrado seguirem as prescrições. Por 

isso, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e a Agencia Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) têm recebido muitas queixas que reportam insatisfações referidas às 

escalas de tripulantes de várias empresas. As intervenções das autoridades, por sua vez, 

além de motivadas devem ser pautadas na lei, de modo que se as empresas aéreas 

estiverem respeitando os limites prescritos para as jornadas, nada poderá ser feito até 

que se mude a norma. E mesmo que haja uma emenda na Lei, a distância entre a 

prescrição e a realização da tarefa será sempre marcada pela impossibilidade lógica da 

norma contemplar às contingências da vida. 

                                                           
10

 A duração da jornada de trabalho do aeronauta será de: a) 11 (onze) horas, se integrante de uma 

tripulação mínima ou simples; b) 14 (quatorze) horas, se integrante de uma tripulação composta; e c) 

20 (vinte) horas, se integrante de uma tripulação de revezamento. 
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O problema se agrava na medida em que o recente aumento da malha e do fluxo 

das operações aéreas, associado à pouca oferta de mão de obra especializada e 

preparada para assumir a condução dos voos, implica o máximo aproveitamento dos 

períodos de trabalho dos tripulantes permitidos por lei. Além disso, a organização da 

tarefa na aviação ocorre de tal modo que as fases de execução são separadas das fases 

de concepção, planejamento e direção que a determinam. Outro aspecto determinante é 

o de que os recursos disponibilizados pela comunidade aeronáutica para analisar o 

trabalho do tripulante, baseados em elementos técnicos e objetivos, não correlacionam a 

intensificação da carga de trabalho – ocasionada, por exemplo, pela quebra de 

expectativa decorrente das mudanças das escalas em curso - à degradação da saúde 

psicofísica do trabalhador e segurança de voo. 

A necessidade de compreender o trabalho do aeronauta, de certo modo, 

caracteriza a minha relação com o tema desta pesquisa. Atuando como psicólogo na 

Superintendência de Segurança Operacional da ANAC, lotado na Gerência de Fatores 

Humanos na Aviação e Medicina de Aviação participo diretamente de processos 

regulatórios que incluem a elaboração e aplicação de normas e diretrizes estabelecidas 

pela ICAO
11

 e voltadas para temas relacionados à segurança operacional de voo e 

fatores humanos. Psicólogo clínico com formação voltada à analise dos impasses 

humanos a partir de sua relação com a linguagem, encontro-me agora diante de uma 

função
12

 que apresenta as mais diversas dificuldades enfrentadas por quem se situa 

frente às antecipações prospectivas das atividades (SHWARTZ, 2002). Assim, venho 

percebendo que os problemas de ordem humana se agravam quando não consideramos o 

ponto de vista do trabalho na medida em que a efetividade dos procedimentos técnicos 

que regem as operações aéreas está associada ao que Schwartz (1997) denominou de 

processo de renormatização das prescrições. 

Nesta perspectiva, normas antecedentes seriam assimiladas por cada trabalhador e 

por seu coletivo através de uma apropriação transformadora do codificável, 

constituindo, assim, a organização viva do trabalho. O trabalho humano, para o autor, se 

efetiva através de dois registros, o primeiro relacionado às normas e prescrições e o 

segundo, à sua renormatização. O primeiro registro se refere à antecipação prospectiva 

                                                           
11

 International Civil Aviation Organization. 
12

 Minha posse para o cargo de Especialista em Regulação de Aviação Civil ocorreu no dia 17 de 

dezembro de 2007. 
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das atividades e é mais visível por ser amplamente divulgado; são as regras de gestão 

das unidades produtivas, os sistemas operacionais pré-estabelecidos e o estrito 

cumprimento das instruções normativas, regulamentos, leis e toda sorte de prescrições 

estabelecidas a priori. O segundo registro irá tratar das situações concretas do trabalho, 

lugar das imprevisibilidades e decisões, registro da dimensão propriamente humana do 

trabalho onde a história realmente se efetiva e se constrói. Yves Schwartz nos encoraja a 

não permanecer no registro da antecipação prospectiva e nos convoca a ir ao encontro 

do retrabalho permanente das normas e recriação dos espaços de vida. Permanecer no 

registro das prescrições significa assumir que o trabalho realizado pelos aeronautas 

possa se reduzir a uma simples execução de tarefas. 

Enquanto esse primeiro registro pode ser dito e ensinado antes 

de qualquer efetivação, esse segundo movimento, ao contrário, 

é gerado no próprio laboratório das experiências de trabalho 

(...). Comprazer-se na antecipação prospectiva significa 

pressupor que os encontros do trabalho não criam o 

imprevisível, não retrabalham saberes e valores, não fabricam a 

história. Significa transformar homens e mulheres em 

executores, em marionetes cuja vida seria apenas o cruzamento 

do pensamento e dos valores dos outros e, até mesmo, de 

determinações cegas e anônimas. (SCHWARTZ, 2002, p. 115-

116). 

 

 Comprazer-se nesse registro seria assistir impunemente ao embate entre a 

máquina e o homem-executor. Nosso estudo está sustentado pela hipótese de que os 

processos que envolvem o trabalho do aeronauta, concebidos no registro da antecipação 

prospectiva são conduzidos por doutrinas disciplinares e avaliados por metodologias 

mecanicistas. Tal processo oblitera a consideração ou a percepção dos avaliadores de 

um intenso debate de normas que efetivamente determina as atividades do aeronauta. 

Tendo em vista que essa parte de seu trabalho vem sendo negligenciada pela indústria 

aeronáutica, incluindo o próprio trabalhador, tanto quanto pelo meio científico, 

tomamos por objeto de investigação os discursos sobre o trabalho, ou mais, as 

formações discursivas sobre o trabalho do aeronauta. 

O corpus de análise e as orientações metodológicas são apresentados no capítulo 

1, intitulado Perspectiva de observação e análise, no qual discorreremos sobre alguns 

elementos que podem sustentar uma “abordagem ergológica” para a compreensão do 

trabalho do aeronauta. Tal abordagem, contudo, refere-se à interação dialógica entre 

pesquisador(es) e trabalhador(es), aspecto fundamental e constituidor da Ergologia. Mas 

antes de qualquer precipitação no sentido de apresentarmos um método de análise para 
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o trabalho do aeronauta, concluímos que seria prudente fundamentar a compreensão de 

quais aspectos desse trabalho deverão ser contemplados por uma análise. Por isso, 

reunimos variados discursos sobre o trabalho do aeronauta visando nos aproximar do 

objeto em questão. Analisaremos, portanto, práticas linguageiras
13

 regularmente vistas 

como desligadas da situação de trabalho stricto sensu, o que na visão dos linguistas 

Rocha; Daher, Sant’anna (2002) seria considerado uma concepção ampliada da noção 

de situação de trabalho propriamente dita. Buscaremos entender o trabalho do 

aeronauta a partir dos discursos que o falam. Assim, a linguagem se coloca em 

movimento pelos discursos e são esses discursos que instituem os objetos que falam. 

Nesse sentido, sujeito e objeto não existem a priori, só existem nos discursos. Seremos 

guiados, então, por uma investigação arqueológica (FOUCAULT, 1969) que integra 

objetos, enunciados, conceitos e temas relacionados aos saberes sobre o aeronauta. 

Assim, poderemos perceber certas sucessões lineares que foram se transformando 

através de um processo quase imperceptível, mas aceitas por um consenso silencioso e 

contingente. Veremos, então, o processo que emerge de um sistema de relações 

delimitado por contextos técnicos, políticos e econômicos em que se instituem 

padronizações de normas aeronáuticas e o estabelecimento de noções que acabaram se 

consolidando mundialmente. Segurança de voo, erro humano, fator humano, custo 

indireto do acidente e várias proposições que fundamentam o modo com que o 

trabalhador antecipadamente é definido nos discursos, poderão ser analisadas a partir 

dos enunciados que reunimos ao longo dos textos aqui apresentados. 

Assim intitulamos o capítulo 2: “It's a Bird... It's a Plane... It's Airman...”. Esta 

alusão ao super-herói voador põe em destaque a idealização de alguns modelos abstratos 

referidos à máquina que foram utilizados para representar o operador humano integrado 

ao sistema técnico aeronáutico. Trata-se principalmente do modelo “SHEL” utilizado 

por Elwin Edwards (1972) para facilitar a compreensão da inclusão do “elemento 

humano” aos processos de engenharia aeronáutica, que até então o desconsideravam. 

Entretanto, este modelo continua a vigorar no campo disciplinar da ergonomia dos 

fatores humanos (human factors) a partir de suas “interfaces” quais sejam: software, que 

define a maior parte dos documentos e rotinas organizacionais; hardware, 

representando o aspecto físico do sistema; environment, considerado como fatores 
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 Neologismo criado por Culioli (1973) quando diz “O objeto da linguística é o estudo das línguas 

apreendidas por meio da atividade linguageira” (DAHER; VARGENS, 2011). 
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ambientais e finalmente os operadores humanos, ou liveware, que ocuparia o lugar 

central e estabeleceria conexões com os demais sistemas, incluindo os demais 

operadores. 

A identificação da noção de segurança em diferentes contextos e momentos da 

história e a instituição de um modelo mecânico e abstrato para representar os fatores 

humanos na aviação favorecerão a nossa compreensão crítica do atual sistema de 

gerenciamento da segurança operacional (SGSO) adotado pela ICAO. O SGSO está 

apoiado em elementos objetivos de análise, em que os perigos para a segurança 

precisam ser identificados e inventariados taxonomicamente. Como as falhas humanas 

figuram entre as principais fontes de perigo, elas poderão ser listadas, desde que seus 

componentes se submetam às exigências da racionalidade objetiva, através de 

descrições positivas do comportamento. Os recursos apresentados por tal método de 

análise da segurança enquadra o operador humano numa perspectiva tecnicista, nos 

levando ao questionamento sobre quem verdadeiramente atua nesses processos. Este é o 

tema do capítulo 3, intitulado “Mas quem está no comando afinal?”. 

Os efeitos da ausência de rigor conceitual na definição do objeto de estudo da 

disciplina human factors, por se desenvolver a partir de demandas oriundas do trabalho 

sem compromisso com a práxis nos levará à constatação de Montmollin (1995) de que o 

principal interesse dessa disciplina não recai exatamente sobre as atividades humanas, 

mas sobre o componente humano dos sistemas Homem Máquina. Constataremos, ainda, 

que os métodos de análise para o trabalho humano desenvolvidos na aviação, estão 

baseados em transposições de modelos objetivos de inspiração tecnicista, sem a devida 

consideração de que as normas sociais aplicadas aos homens não repousam sobre bases 

invariantes e universais e nem se acomodam a fenômenos objetiváveis ou a-históricos. 

A compreensão do erro humano, ou melhor, certa forma de compreender os 

processos que envolvem operadores que atuam em sistemas sócio técnicos de alta 

confiabilidade vem promovendo a ideia de que o homem é um mal necessário que 

deverá ser superado pela automação. As pesquisas sobre linguagem aeronáutica 

exemplificam didaticamente essa ideia. Na fonia, o aeronauta e o controlador de voo 

devem se comunicar através de uma fraseologia padronizada que pressupõe que as 

ações dos trabalhadores em interlocução possam ser encadeadas por etapas que se 

sucedem pari passo e que se conclui por escolhas de ações objetivas. As pesquisas nesse 
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campo assumem o desafio de construir taxonomias para os erros de comunicação a 

partir de complexas análises das falhas nas mensagens constituídas por fatores 

relacionados aos elementos da comunicação, tais como fraseologia ambígua, 

homofonias, polissemias, entonação e problemas de comunicação indiretamente 

relacionados à linguagem, tais como, ruídos na fonia, distração do operador, fadiga, 

dentre outros. A ideia norteadora desse projeto se apoia no pressuposto de que os erros 

de comunicação podem não apenas ser identificados, mas evitados pedagogicamente. 

Analisaremos esta problemática no capítulo 4, “Mayday! Mayday! I need to prevent the 

fatal words!”, onde poderemos perceber os limites da abordagem reativa, quando 

dissociada do contexto em que se inserem os trabalhadores. Acreditamos que esse tipo 

de abordagem da linguagem humana não contempla aspectos relevantes do trabalho do 

aeronauta e, consequentemente, não esgota o campo de análise da atividade humana na 

aviação. 

O debate em torno do erro humano e a mobilização para garantir os níveis 

aceitáveis de segurança operacional de voo se enreda numa trama política em que são 

conjugados variados temas de igual importância. Esses temas se dispersam pela 

tecnologia, economia, fisiologia, psicologia, mas se reúnem e se integram através do 

trabalho. Daí a necessidade de se analisar o trabalho humano com o apoio de conceitos 

que permitam a sua dispersão, mas que considerem os aspectos de sua contingência e 

formação, como seria o caso da ecologia (GUATTARI, 1993), biopolítica 

(FOUCAULT, 1988)
14

, sistemas sócio técnicos e antropotecnologia (WISNER, 1981), 

entre tantos outros. As situações de trabalho requerem um esforço de quem tenta 

compreende-las e confluem questões que vinculam o corpo, o psiquismo, às normas. 

Isto nos levou a escrever o capítulo “Escritos prescritos e processo de reinscrição da 

norma”. 

Através de uma série de fragmentos regulamentares sobre a jornada de trabalho do 

aeronauta brasileiro, publicados e revogados várias vezes ao longo da história da 

aviação brasileira, poderemos perceber que a lógica interna da prescrição conduz a sua 

própria proliferação (JOUANNEAUX, 2002). A atividade atual dos aeronautas vem 

sendo transformada e reduzida aos parâmetros operacionais ou regulamentares. Nessa 

perspectiva, a nova máxima que hoje vigora é "tudo deve ser escrito". O piloto deve 
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 O conceito de biopoder (e biopolítica) foi cunhado originalmente por Michel Foucault, no primeiro 

volume do seu História da Sexualidade. 
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cumprir apenas o protocolo estabelecido por parâmetros operacionais de voo e por 

regras organizacionais, o que obscurece a competência implícita do profissional e 

produz uma inversão radical na maneira de lidar com o trabalho. Em alusão a uma 

formulação de Varela et al. (1993) Jouanneaux nos lembra que a vida não pode ser 

apenas condicionada por programas a priori, mas que ela é sempre uma adaptação 

evolutiva das condições de sua existência: “On passe ainsi d'une logique proscriptive - 

tout ce qui n'est pas interdit est permis - à une logique prescriptive - tout ce qui n'est 

pas permis formellement par la prescription est interdit.”
15

. (JOUANNEAUX, 2002). 

Procuramos, portanto, descrever esse campo a partir do que se apresenta 

efetivamente, em um projeto que permita a construção de um saber sobre o trabalho do 

aeronauta, visando a inserção do próprio trabalhador nesse jogo de produção de 

verdades. Nosso esforço metodológico está em reunir, através de algumas fontes 

prescritivas e de alguns textos relevantes para a análise do trabalho humano na aviação, 

enunciados que apontem para o lugar no qual este trabalhador se insere, correndo todos 

os riscos oferecidos pela escolha de caminhos desconhecidos e pelos efeitos colaterais 

decorrentes da destituição de discursos que se valem de argumentos de autoridade. 

                                                           
15

 Passamos assim de uma lógica proscritiva - o que não é proibido é permitido - para uma lógica 

prescritiva - tudo o que não é formalmente permitido pela prescrição é proibida. 
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Capítulo 1 

 

Perspectiva de observação e análise 

 

 

Dado que o fator humano vem sendo apontado como o principal fator contribuinte 

para os acidentes aéreos e que os estudos desenvolvidos nesse campo são tributários do 

tecnicismo pragmático da engenharia aeronáutica, circunscrevendo-se numa vertente da 

ergonomia anglo-saxônica denominada human factors que, por sua vez, apresenta claras 

dificuldades na conceituação do que vem a ser “fator humano”, interessamo-nos pelos 

discursos sobre o trabalho do aeronauta direcionando o nosso objetivo para a 

investigação dos modos com que o “trabalho humano” é compreendido no campo da 

aviação. Assim, faremos algumas considerações teóricas e apresentaremos os recursos 

metodológicos que utilizamos nesta pesquisa para analisar alguns discursos sobre o 

trabalhador que exerce atividades a bordo de aeronaves, assumindo sua estreita relação 

com os domínios dos saberes tecno-científico, político-econômico e ético. 

 

 

1.1 O Corpus e a metodologia de trabalho 

 

Pela natureza do problema que colocaremos em debate, a constituição do que seria 

o corpus de análise de nossa pesquisa não foi determinada por um recorte espacial ou 

temporal, nem tampouco encontramos sentido em restringir esse recorte a um tipo de 

discurso específico sobre o trabalhador, uma vez que o seu trabalho é constituído por 

uma ampla gama de documentos e determinações que asseguram o funcionamento do 

trabalho propriamente dito. Para melhor compreender as questões vinculadas ao saber 

sobre o aeronauta, recorremos a textos que normalizam a sua tarefa, tais como 

regulamentos, Instruções de Serviço, leis, decretos, circulares, manuais, diagramas, 
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modelos teóricos, metodologias relacionadas à segurança de voo, além de alguns 

fragmentos da história da regulamentação profissional do aeronauta, debates entre 

trabalhadores envolvidos nesse processo, trechos de cartas trocadas entre eles, recortes 

de publicações na internet, revistas e jornais, atas de reuniões de sindicato etc., para que, 

através desses extratos pudéssemos estabelecer a formação discursiva de nosso campo 

de análise. Assim, procuramos dar visibilidade a tais discursos a partir de suas conexões 

estratégicas sem constituí-los pela exclusão de outros discursos. 

A orientação metodológica seguida foi a do método arqueológico desenvolvido 

por Michel Foucault ao longo das décadas de 1960 e 1970. Trata-se, então, de um 

método de análise histórica baseado na análise de discursos, tal como definido em seu 

livro A arqueologia do saber (1969). Tal método, apresentado por esse autor como 

arqueológico, é o resultado de um processo investigatório empreendido desde os seus 

estudos sobre a História da loucura (1961). Nesse processo histórico, Foucault 

procurou se desvencilhar das sucessões cronológicas que suscitariam uma perspectiva 

de progresso, não tomando por princípio o pressuposto que assumiria o momento atual 

como o ponto final de um processo que teria se originado no passado, fixado por um 

marco histórico e que fora se desenvolvendo ao longo do tempo até chegar ao ponto em 

que nos encontramos hoje. Isso não quer dizer que não possamos reconstruir os 

intrincados processos geradores dos conceitos, das teorias, dos saberes e valores, mas 

que devemos ser prudentes ao atribuir-lhes uma positividade inserida num sistema 

unificado e, por princípio, não devemos assumir que o estado atual em que nos 

encontramos seja melhor que o do passado. Numa entrevista conduzida por J. J. 

Brochier, concedida a Magazine Littéraire
16

 posteriormente publicada em seu livro 

Microfísica do Poder (FOUCAULT, 1979), ele nos apresenta a sua perspectiva de 

análise: “(...) E não digo que a humanidade não progrida. Digo que considero um mau 

método colocar o problema "por que progredimos?". O problema é "como isto se 

passa?". E o que se passa agora não é forçosamente melhor, ou mais elaborado, ou 

melhor elucidado do que o que se passou antes.” (FOUCAULT, [1979] 1986, p. 140) 

Para esse autor, o debate acerca da cientificidade ou não de certos campos de 

saber deveria ser recolocado, para que possamos nos interrogar sobre que tipo de 

garantias procuramos quando tentamos defender a cientificidade de um discurso. Essa 
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  Entretien sur la prision, le livre et sa méthode. Magazine Littéraire, nº 101, p. 27-33, juin 1975.  
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questão estaria menos atrelada à verdade do que ao jogo de poder que se depreende dos 

diversos campos do conhecimento. As análises empreendidas por ele no campo 

discursivo da psicopatologia do século XIX, através de textos referidos à “loucura” e 

reunidos por certas práticas instituídas em um vasto campo constituído por vários 

“objetos”, ilustram bem essa ideia. Para os objetos pertencentes ao registro da 

delinquência, por exemplo, vamos encontrar naquele período diversas categorias de 

classificação e enquadramento, que eram utilizadas sem rigor a partir de aplicações 

cotidianas, tais como homicídio (e o suicídio), crimes passionais, delitos sexuais, certas 

formas de roubo, vagabundagem, hereditariedade, meio neurógeno, comportamentos 

de agressão ou de autopunição, perversidades, impulsos criminosos, sugestibilidade 

etc., sem que houvesse quaisquer traços que denotassem verdadeiramente uma 

descoberta de um psiquiatra, ou mesmo a revelação de uma presença dos sinais 

clássicos da alienação de certos delinquentes. O que caracterizou a patologização ou 

psicologização de determinado comportamento numa determinada época foi o conjunto 

de relações entre planos de especificações, como as categorias penais, os graus de 

responsabilidade e planos psicológicos atribuídos; a relação entre a instância de decisão 

médica e judiciária; a relação entre as normas familiares, sexuais, penais e o 

comportamento dos indivíduos; relação entre restrição terapêutica no meio hospitalar e 

a restrição punitiva na prisão. Enfim, em lugar de um objeto bem definido, foram essas 

relações que, atuando no discurso psiquiátrico, permitiram a formação de um conjunto 

constituído por diversos objetos. 

Generalizemos: o discurso psiquiátrico, no século XIX, 

caracteriza-se não por objetos privilegiados, mas pela maneira 

pela qual forma seus objetos, de resto muito dispersos. Essa 

formação é assegurada por um conjunto de relações 

estabelecidas entre instâncias de emergência, de delimitação e 

de especificação. (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 49) 

 

A psiquiatria foi uma novidade para o saber do século XIX. O seu surgimento 

produziu uma nítida transformação de conceitos, temas, jogo de relações entre 

hospitalização, internamento, regras de exclusão social, regras de jurisprudência, 

normas do trabalho industrial e da moral burguesa, “enfim, todo um conjunto que 

caracteriza para essa prática discursiva a formação de seus enunciados” (FOUCAULT, 

[1969] 2008, p. 233). Enunciado, aqui, enredado numa trama que o constitui, sem que 

se possa determinar sua ordem de aparição, porque não há enunciado que não suponha 

outros, que não tenha em torno de si um campo de coexistência. 
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Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há 

enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; 

mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de 

um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, 

neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra sempre 

em um jogo enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira 

e ínfima que seja. (...) Se se pode falar de um enunciado, é na 

medida em que uma frase (uma proposição) figura em um 

ponto definido, com uma posição determinada, em um jogo 

enunciativo que a extrapola. (FOUCAULT, [1969] 2008, 

p.112) 

 

Assim, o método arqueológico foi se desenvolvendo enquanto esse autor realizava 

pesquisas históricas sobre diversos temas que acabaram constituindo a genealogia dos 

saberes de diferentes campos discursivos. Ao estudar a loucura pôde-se compreender 

como se deu o surgimento da psiquiatria e o consequente aparecimento de uma 

psicologia. De igual modo, seus estudos sobre a doença exibem as condições de 

possibilidades para o nascimento de uma medicina clínica, assim como das pesquisas 

sobre as ciências da vida, da linguagem e da economia, depreendem-se os 

condicionantes para a formação das ciências humanas. 

Descentrando as questões da origem ou da busca de um fundamento originário 

que fizesse da racionalidade o telos da humanidade, Foucault não advogou em favor da 

existência de uma ligação natural entre palavras e coisas, uma vez que suas 

emergências são determinadas em cada discurso: “as palavras estão tão deliberadamente 

ausentes quanto as próprias coisas”. (FOUCAULT, [1969] 2008, p. 54). Os “discursos” 

falados e escritos não são um puro e simples entrecruzamento de coisas e de palavras e 

muito menos o intrincamento entre um léxico e uma experiência. Em As palavras e as 

coisas. Uma arqueologia das ciências humanas (1966) Foucault pôde mostrar por meio 

de exemplos precisos que analisando os discursos em si mesmos vemos se destacar um 

conjunto de regras próprias da prática discursiva que nos permite desfazer certos laços, 

aparentemente muito fortes, instituídos por práticas que estabelecem as relações entre as 

palavras e as coisas. 

Mas o discurso em questão não deverá ser tratado como mero conjunto de signos, 

ou significantes que remetem a conteúdos ou a representações. Com isso, ele não está 

desconsiderando o fato de que os discursos são feitos de signos. O que importa é saber 

que o discurso faz mais do que utilizar esses signos para designar coisas. E é esse mais 
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que o torna irredutível à língua e ao ato da fala. Em nossas pesquisas, é esse "mais" que 

é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. 

"As palavras e as coisas" é o título - sério - de um problema; é 

o título - irônico - do trabalho que lhe modifica a forma, lhe 

desloca os dados e revela, afinal de contas, uma tarefa 

inteiramente diferente, que consiste em não mais tratar os 

discursos como conjuntos de signos (...), mas como práticas 

que formam sistematicamente os objetos de que falam. 

(FOUCAULT, [1969] 2008, p. 55) 

 

 Nesse sentido, quando nos referirmos ao discurso da aviação estaremos 

articulando práticas instituídas por objetos dispersos, com enunciados estabelecidos ao 

mesmo tempo em que instauram tais práticas. Os saberes sobre o trabalho do aeronauta 

serão tomados como recursos valiosos para a composição do campo de análise das 

formações discursivas que comparecem com certa regularidade no setor aéreo. 

 

 

1.2 As formações discursivas 

 

Em A arqueologia do saber (1969), Foucault demonstrou que as divisões atuais 

para os discursos das ciências, da literatura, da filosofia etc. nem sempre existiram, e 

que os tradicionais métodos de investigação da história não respondem de modo 

convincente ao que explicaria a unidade de um discurso. Nesse trabalho a sua orientação 

não se confunde com as pesquisas epistemológicas, uma vez que estabelece que a 

unidade de um discurso não está garantida nem pelo objeto a que ele se refere (como 

seria o caso, por exemplo, do objeto “loucura” da ciência médica do séc. XIX, que não 

poderia ser caracterizada por seus objetos ou conceitos e sim por certo caráter constante 

de enunciação, pelo uso do mesmo vocabulário e do mesmo jogo de metáforas), nem 

por sua forma e seu tipo de encadeamento (tal como um estilo, ou modos de 

enunciação), nem por uma arquitetura conceitual (uma vez que existem teorias que 

convivem num mesmo campo discursivo, apesar das contradições conceituais) e muito 

menos pela presença de temas comuns, como por exemplo, o evolucionismo, que 

coexistiu em campos discursivos diferentes como a biologia e a economia. E se os 
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discursos não possuem unidade eles deverão ser analisados, então, em sua própria 

dispersão para que possamos estabelecer certas regularidades que funcionem como lei 

da dispersão, formando sistemas de dispersão entre os elementos do discurso, ou 

formulando o que Foucault chamou de regras de dispersão. 

Daí a ideia de descrever essas dispersões; de pesquisar se entre 

esses elementos, que seguramente não se organizam como um 

edifício progressivamente dedutivo, nem como um livro sem 

medida que se escreveria, pouco a pouco, através do tempo, 

nem como a obra de um sujeito coletivo, não se poderia 

detectar uma regularidade: uma ordem em seu aparecimento 

sucessivo, correlações em sua simultaneidade, posições 

assinaláveis em um espaço comum, funcionamento recíproco, 

transformações ligadas e hierarquizadas. Tal análise não 

tentaria isolar, para descrever sua estrutura interna, pequenas 

ilhas de coerência; não se disporia a suspeitar e trazer à luz os 

conflitos latentes; mas estudaria formas de repartição. Ou, 

ainda, em lugar de reconstituir cadeias de inferência (como se 

faz frequentemente na história das ciências ou da filosofia), em 

lugar de estabelecer quadros de diferenças (como fazem os 

linguistas), descreveria sistemas de dispersão. (FOUCAULT, 

[1969] 2008, pp. 42 e 43) 

 

Aparece, assim, um projeto de uma descrição dos acontecimentos discursivos 

como um horizonte para a busca das unidades que aí se formam. Unidades essas que em 

nada se confundem com aquelas trazidas por termos e palavras carregadas de condições 

e consequências, certamente inadequadas por trazerem previamente sentidos 

aparentemente unívocos, tais como “ciência”, “ideologia”, “teoria”, ou “domínio de 

objetividade”. Para descrever tal sistema de dispersão entre certo número de 

enunciados, Foucault adotou o termo formação discursiva. Esse recurso permitiu a 

descrição de casos em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as 

escolhas temáticas, se poderia definir uma ordem, correlações, posições e 

funcionamentos, transformações e, finalmente, uma regularidade. As regras de 

formação seriam as condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição 

(objetos, enunciados, conceitos e temas) ou as condições de existência em uma dada 

repartição discursiva. A descoberta dessas regras, ou desse sistema de regras, caracteriza 

o discurso como regularidade e delimita a formação discursiva. Desse modo, se as 

regras de formação puderem ser determinadas nos diversos níveis, um discurso, 

considerado como dispersão de elementos, poderá ser descrito como regularidade. As 

formações discursivas nos fornecem, assim, um domínio de objetos, uma posição para o 

sujeito, um campo de utilização para os enunciados e possibilidades de uso e de 

apropriação específicas, de acordo com o que o discurso nos oferece. 
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E para se referir a tal variabilidade de objetos, tipos de enunciação, conceitos, 

escolhas temáticas e tudo mais de que uma prática discursiva pode falar Foucault 

adotou o termo genérico “saber”. Os campos do saber podem vir a se constituir como 

ciências, mas eles não se confundem com elas. O saber é ao mesmo tempo teórico e 

prático; descritivo e institucional; analítico e regulamentar; e pode ser composto por 

decisões, afirmações, decretos. No domínio da indústria aeronáutica poderemos 

analisar, desse modo, as formações discursivas sobre o trabalho do aeronauta. Através 

dos sistemas de dispersões que configuram os enunciados de tais formações discursivas 

poderemos estabelecer os campos de saber sobre o trabalho desse profissional. Este 

recurso nos permitiria apreender diferentes posicionamentos discursivos que emergem 

nesse campo específico e diferentes modos de utilização dos enunciados em 

determinado período, ou em determinado contexto estabelecido por um determinado 

tipo de prática instaurada. Poderemos, ainda, compreender como se deu o processo de 

formação e de apropriação e o uso de tais saberes. Vale observar, contudo, que a análise 

da cientificidade dos discursos instaurados não se coloca como um objetivo inicial, uma 

vez que os saberes são “epistemologicamente neutros” (FOUCAULT, 1994, p. 712). 

Nosso propósito é descrever e analisar as formações discursivas utilizadas nesse campo 

com o objetivo de demarcar uma espécie de “sítio arqueológico” do saber sobre o 

trabalho do aeronauta. 

Parece-nos mesmo que a riqueza do método arqueológico é ser 

um instrumento capaz de refletir sobre as ciências do homem 

como saberes, neutralizando a questão de sua cientificidade 

(...). O que não significa (...) abandonar a exigência de uma 

análise conceitual capaz de estabelecer descontinuidades, 

certamente não epistemológicas, mas arqueológicas, isto é, 

situada no nível dos saberes. (MACHADO, 2006, p. 9) 

 

Mas isso não quer dizer que a questão da cientificidade de um determinado campo 

discursivo não possa ser colocada em debate. Guiados pelos saberes que estabelecem tal 

campo discursivo, a cientificidade de um dado domínio poderá ser tão importante 

quanto o são as demais formações discursivas do campo analisado. Sobretudo em um 

campo tão atravessado por tecnologias e métodos derivados de diferentes domínios de 

saberes científicos. Mais uma vez, o problema está em saber como isto se passa.  

A tecnologia dos equipamentos que configuram o ambiente de trabalho do 

aeronauta vai exigir que esse profissional acompanhe o modus operandi das máquinas, 

através de comportamentos supostamente previsíveis e controlados. Espera-se que as 
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ações e reações desse trabalhador
17

 possam ser prescritas. A naturalização do discurso 

tecnológico e as transposições de concepções mecanizadas para projetos operacionais 

referidos aos trabalhadores promovem a idealização de um homem-máquina e a 

obliteração do campo de visibilidade das ações singulares que efetivamente 

caracterizam as atividades humanas. Tal concepção induz o pensamento de que suas 

ações e reações podem ser absolutamente prescritas, configurando no discurso da 

aviação uma espécie de homem idealizado como máquina, cujo perfil identifica-o ao 

homem cartesiano
18

. Independente das circunstâncias, ele deverá submeter todas as 

afecções e emoções ao controle e ao julgamento da razão, livrando-se da dúvida e da 

indecisão. Exige-se dele um comportamento preciso, devendo conceber a maior parte 

dos fatos do mundo real como elementos sem grande relevância frente à situação 

particular enfrentada por ele durante a execução das operações, adotando um modelo 

simplificado da realidade a partir de ligações objetivas entre causa e efeito. Assim, 

considerando que o ambiente em que se desenvolve o trabalho do aeronauta está 

intimamente relacionado à tecnologia produzida pelas ciências de diversos campos do 

conhecimento, poderemos incluir em nossas análises a questão da cientificidade do 

saber dos discursos sobre o aeronauta se a tessitura dos textos assim suscitar. 

 

 

1.3 A racionalidade objetiva do homem moderno 

 

Foi Alexandre Koyré (1948; 1971; 1980) quem embasou nossa compreensão 

sobre as concepções filosóficas que permitiram ao homem moderno o desenvolvimento 

de um mundo transformado pela tecnologia. A partir de seus estudos dedicados à 

epistemologia e à história das ciências pudemos perceber que a revolução científica 

ocorrida entre os séculos XVI e XVII produziu a transformação de um “mundo 

fechado” e ordenado por uma cosmologia que remonta à Aristóteles para outro cuja 

natureza material se abre em direção a um “universo infinito”, manifesto pelo 

                                                           
17

 Os termos comumente usados no discurso da aviação para referir-se ao homem ou, mais 

especificamente, ao aeronauta denotam redução e simplificação dos aspectos incomensuráveis do ser 

humano, adequando-o ao ambiente que compõe o sistema mecanicista, tais como: “operador”, 

“elemento humano”, “envelope humano”, “componente humano”, dentre outros. 
18

 Renatus Cartesius era o nome latinizado do filósofo francês René Descartes (1596-1650). O adjetivo 

cartesiano toma de empréstimo o caráter metódico e racional de sua doutrina. 
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pensamento de Galilei Galileu e Isaac Newton. A história
19

 sobre as relações da 

filosofia com a técnica (SCHUHL, 1947), ou mais exatamente, a história das atitudes 

dos filósofos sobre a técnica e sobre a máquina parece indicar que o problema filosófico 

do maquinismo nunca esteve relacionado ao papel da máquina na produção, mas em 

função da sua influência sobre a vida humana. As atitudes humanas frente à máquina 

variaram ao longo do tempo e nada indica que houve um processo gradual ou 

progressivo nessas transformações. Ou mesmo que tal processo evolutivo pode se 

correlacionar ao desenvolvimento técnico dos materiais disponíveis em cada época. 

Trata-se, antes, de diferentes concepções sobre o mundo. 

A curva que essas atitudes esboça é muito curiosa, e pode ser 

resumida como segue: ela vai da resignação sem esperança 

(Antiguidade) à esperança entusiasta (época moderna) para 

retornar à resignação desesperada (época contemporânea). Ao 

que todavia é necessário acrescentar que é à ausência da 

máquina que a filosofia antiga se resigna, e que é com a sua 

presença que a contemporânea é obrigada a se resignar. 

(KOYRÉ, [1948] 1991, p. 243) 

 

A tese de Koyré demonstra que o pensamento científico se desenvolveu no 

interior de um sistema de ideias, princípios, axiomas e concepções filosóficas, e que o 

mundo no qual vivemos está estruturado por uma rede cada vez mais complexa de 

saberes científicos. Vivemos num universo de precisão em que a teoria tem o papel de 

se encarnar na produção de instrumentos materiais, onde as indústrias se movem com a 

precisão dos relógios. Segundo esse autor, as condições para que a sociedade moderna 

pudesse transformar radicalmente o antigo mundo, ordenado por uma cosmogonia 

animista, no que hoje entendemos por natureza, e toda a realidade física da matéria 

extensa, remonta a uma nova ordem epistêmica instaurada na passagem do séc. XVI 

para o séc. XVII, sendo definitivamente consolidada ao longo dos séc. XVIII e XIX. 

Essa nova episteme produziu significativas transformações não apenas sobre o mundo 

natural, mas sobre o modo de ver e de sentir do homem moderno e contemporâneo - 

cujas raízes filosóficas encontram-se na separação estabelecida por René Descartes 

entre a natureza da coisa material (res extens) e da coisa pensante (res cogitans). De 

acordo com Koyré (1971; 1980), poderíamos dizer que a filosofia cartesiana preconiza 

as bases para essa nova episteme, demarcando uma nítida separação entre o modo de 

pensar do homem antigo e o moderno. 
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 Contada por Pierre-Maxime Schuhl em seu livro Machinisme et Philosophie. 
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Concebendo a natureza como substância extensa, Descartes tornou possível 

aplicar ao mundo físico, ou mundo sublunar, a precisão das matemáticas, a exatidão 

geométrica. A partir do séc. XVII, veremos uma realidade submetida ao princípio de 

organização mecânica, ou a uma interpretação mecanicista do mundo. Tudo se reduz 

então, à matéria homogênea - que identificada à extensão é entendida como figura 

geométrica - e ao movimento. Nessa matéria homogeneizada, só as variações 

quantitativas são concebíveis. O fenômeno é uma transformação de ordem espacial que 

se produz pela ação do contato entre as partes ou engrenagens da máquina do universo, 

de modo que, nenhum corpo pode, por si mesmo, começar ou cessar o movimento - o 

que definiria o princípio de inércia. A partir da Criação tem-se o movimento e a matéria 

inerte, sem a pressuposição de qualquer força oculta animando a natureza. Essa nova 

concepção filosófica rompe radicalmente com as hipóteses animistas do mundo grego - 

teleologia, lugar natural para os corpos, ou um princípio universal que orientasse a 

evolução cósmica, dentro da qual a vida apenas expressaria um caso exemplar. 

Ao conceber o mundo como pura extensão, Descartes possibilitou a concepção de 

uma ciência objetiva
20

, pois ofereceu ao espírito humano um método no qual poderá 

desenrolar sem fim, essas longas cadeias de razões simples e fáceis, tornando possível 

decompor a matéria em seus elementos simples, unindo-os, combinando-os em uma 

ordem perfeita, apreendendo a lógica de suas relações (equações), permitindo-nos 

operar com as letras da álgebra e transformar a geometria em análise. Foi preciso antes 

de tudo que o homem pudesse conceber o mundo como natureza para que houvesse a 

possibilidade de instauração das ciências naturais. A partir dessa mudança de 

pensamento, os conhecimentos produzidos no campo das ciências naturais puderam 

beneficiar uma nova ordem social que, doravante, não terá mais pudor em interferir na 

ordem do mundo, ou melhor, da natureza. A tecnologia, produto direto do conhecimento 

científico, pôde, então, ser usada como meio de produção. 

Mas sabemos bem, enquanto tributários dessa nova ordem epistêmica instaurada 

na modernidade, o preço devido à revolução cientifica desde o séc. XVII, sobretudo no 

plano existencial e humano. E podemos encontrar as origens da crítica à tecnologia no 

período mesmo em que surgiam as primeiras contribuições de Frédéric Winslow 
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 Refiro-me aqui ao seu Discurso do método para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade 

nas ciências. 
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Taylor
21

 para a organização científica do trabalho (Principles of Scientific 

Management), quando o mundo industrializado do início do séc. XX já oferecia 

elementos suficientes para Georg Simmel denunciar a ausência de algo definitivo no 

modo de ser do homem moderno. Para ele, o expressivo avanço das tecnologias 

mecanicistas é a expressão de uma mudança de mundo que deixa de encontrar sentido 

na ordem subjetiva para buscar identificações externas que nos impele a procurar 

satisfações momentâneas através de excitações, sensações e atividades continuamente 

novas. Por detrás das máquinas reside certo modo de pensar, ou certa “atitude” 

tecnológica que privilegia os meios e o poder, restringindo a razão à racionalidade 

instrumental, perseguição metódica da maneira mais eficiente de fazer cada coisa, 

crença no controle humano, na superioridade do artificial ao natural e do mecânico face 

ao humano. 

 Para esse autor, não se trata de explicar a tecnologia pelo avanço dos recursos 

técnicos e materiais pós-revolução industrial. Ele acredita que a contração do conceito 

que o homem tem de si próprio e da sua natureza simbólica faz preponderar no mundo 

moderno a cultura objetiva, de tal modo que o fenômeno tecnológico será compreendido 

como um sistema cultural. Simmel não reduz o problema da tecnologia a um universo 

de artefatos, máquinas ou sistemas mecânicos, pois na tradição (crítica) a que deu início, 

pensar a tecnologia como um mero conjunto de aparelhos seria já concebê-la de forma 

tecnicizada, assumindo os valores atribuídos pela própria ordem objetiva do mundo 

tecnológico (GARCIA, 2007). 

E apesar dessa dupla captura em que se encontra o homem moderno - a saber, 

lançar sobre o mundo a sua própria carência de sentido interior e, ao mesmo tempo, 

passar a ver o mundo a partir da perspectiva da cultura objetiva - esse autor observa que 

o ser humano não deve se limitar às possibilidades da tecnologia e da razão científica 

explicativa, retraindo-se no mundo das proposições racionais. Assumir apenas o mundo 

objetivo seria furtar-se às exigências da compreensão do que a vida impõe ao homem e 

a si mesmo, sucumbindo a um desvio factício. A esse respeito, o filósofo José Luís 

Garcia
22

 nos dirá: 

O mundo do homem é o mundo da tensão – ainda que trágica – 

entre a cultura subjetiva e a cultura objetiva. A esta tensão 
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 Que estabeleceu a célebre divisão entre o trabalho de concepção e de execução, fundamentando de 

modo consistente a necessidade de uma análise sistemática das situações do trabalho (TAYLOR, 

1911). 
22

 Em seu cuidadoso ensaio “Sobre as origens da crítica da tecnologia na teoria social: Georg Simmel e a 

autonomia da tecnologia”. 
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podemos chamar, com Simmel, alma, espírito, consciência. O 

mundo em que desaparece essa tensão, devido à hipertrofia da 

cultura objetiva, é o mundo do quantitativo, da máquina, da 

tecnologia. A uma tal ausência de tensão podemos, talvez, 

chamar eficácia. A consciência, e não a eficácia, é que dá a 

oportunidade ao homem de ser humano, pessoa. (GARCIA, 

2007, p. 332) 

 

Ao longo de nossa pesquisa, e a partir dessa ideia, buscaremos perceber por qual 

viés o mundo ordenado da aviação apreende o homem, ou quais aspectos desse homem 

poderão ser tratados pela human factors technology. Acreditamos que a análise do 

contexto que configura as normas e prescrições do trabalho do aeronauta nos permitirá a 

formulação de um problema referido ao modo com que o trabalho humano é 

compreendido no discurso da aviação. Os métodos de análise reunidos em torno da 

disciplina human factors referem-se à generalização da tarefa e universalização de 

aspectos individuais, biológicos ou mesmo sociais que obliteram o caráter singular de 

toda situação do trabalho. Tal aspecto ainda não foi devidamente analisado e os métodos 

de análise do comportamento humano relacionados à segurança de voo poderiam ser 

beneficiados por informações oriundas das atividades singulares realizadas por homens 

e mulheres em contextos inéditos e imprevisíveis. 

Os limites epistêmicos encontrados pelo movimento que busca a verdade através 

da universalização de métodos de produção do conhecimento científico nos encorajam a 

buscar novas alternativas de análise. Tais limites se colocam para todas as ciências, mas 

as ciências humanas denunciam essa impossibilidade de apreensão objetiva do mundo e 

do homem de modo mais franco, pela natureza instável de seus “objetos” de estudo. A 

tecnologia, principal legado do conhecimento científico, aplicada ao mundo 

aeronáutico, expressa o sucesso do domínio da razão sobre a natureza, mas esse 

domínio não é totalmente eficaz e resiste (ainda?) um aspecto irredutível à objetividade 

desse conhecimento. O desastre aéreo denota esse limite e, não por acaso, as falhas 

humanas figuram como um de seus principais fatores contribuintes, sem que os 

fundamentos metodológicos dessa atribuição sejam questionados. Assim, se a indústria 

aeronáutica ilustra o fantástico sucesso da revolução científica, o acidente demonstra o 

seu limite e não nos admira que o “elemento humano” seja visto como o elo mais frágil 

do sistema. Acreditamos que além do impacto produzido pelas trágicas perdas humanas 

e materiais, os acidentes aeronáuticos evidenciam da forma mais crua o fracasso, não do 

homem, muito menos do aeronauta, mas do ideal de supremacia da racionalidade 

objetiva do homem moderno. Por isso, acreditamos que a análise do trabalho humano na 
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aviação seria fortemente beneficiada pela consideração dos saberes dos próprios 

trabalhadores; a participação ativa dos protagonistas do trabalho em grupos de pesquisa 

sobre determinados setores sujeitos a maior vulnerabilidade poderia servir como valiosa 

fonte de “dados” oriundos da atividade permitindo a descrição de experiências 

efetivamente vividas e suportadas por aqueles que desenvolvem o trabalho real. 

 

 

1.4 O ponto de vista do trabalho 

 

A evolução da tecnologia aeronáutica foi motivada não apenas pelo transporte 

comercial de massa, mas pelo fato de que as aeronaves se destacaram como as 

principais máquinas de guerra do séc. XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, o 

inventor Santos Dumont viu seus projetos
23

 e protótipos transformarem-se em 

poderosas armas bélicas. Podemos relacionar o avanço da aviação civil à história das 

últimas guerras, na medida em que ao final de cada uma havia um saldo tecnológico de 

bens e serviços disponíveis para serem aproveitados em âmbito público e privados. 

Assim, o desenvolvimento da aviação comercial esteve atrelado, desde a sua origem, ao 

avanço tecnológico e operacional da indústria bélica. As normas operacionais de voo, a 

estrutura dos cursos de formação de pilotos, a organização das bases aéreas, as 

hierarquias a bordo e fora das aeronaves, os padrões aeronáuticos de comunicação (oral 

e escrita), os formulários, enfim, os principais fundamentos utilizados pela aviação 

militar foram universalizados e adotados como modelos na aviação civil. Mas as normas 

técnicas e operacionais trazem consigo a marca cultural de seus agentes institucionais. 

A esse respeito, gostaríamos de destacar um traço característico da cultura por trazer 

seus efeitos para o nosso campo de análise. Referimo-nos à disciplina. 

Sabemos que a doutrina militar
24

 está organizada com base na sujeição a preceitos 

rígidos de disciplina. Tal doutrina irá submeter à vida pessoal do militar às exigências 

da hierarquia, de tal modo que o apagamento do sujeito em detrimento aos objetivos da 
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 Os principais conceitos aerodinâmicos para fazer voar de modo governável um aparelho mais pesado 

que o ar foram definidos por Santos Dumont, que construiu, experimentou e disponibilizou à 

humanidade sem reivindicar patente todos os seus projetos (numerados de 01 a 21) entre os anos de 

1898 a 1909. 
24

 De acordo com o art. 142, capítulo II da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, “As 

Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 

nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 

autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 

poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”. 
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nação são práticas incentivadas. Para melhor compreensão do uso que faremos do termo 

disciplina, destacaremos o estudo realizado por Michel Foucault (1977) ao relacionar o 

surgimento da disciplina com a explosão populacional do século XVIII, ao crescimento 

e à complexificação do aparelho de produção. De acordo com esse autor, as disciplinas 

são técnicas que impõem uma ordenação às multiplicidades humanas para garantir as 

diversas formas de produção: de saber nas escolas, de saúde nos hospitais, de força 

destruidora nos exércitos. Isso fará com que o exercício do poder seja menos custoso 

econômica e politicamente e seja estendido ao máximo possível sem lacunas. 

As análises históricas de Foucault (1975) sobre a formação do saber e o poder da 

normalização na sociedade moderna, apresentadas na terceira parte de Vigiar e punir 

dedicada à disciplina, referem-se ao livro O homem-máquina, no qual La Mettrie (1747) 

apresenta o corpo humano como uma máquina que funciona mediante uma mecânica 

metabólica. O impacto que esse livro causou na sociedade daquela época decorre de sua 

tese provocativa de que os seres humanos não seriam personagens de um teatro divino, 

mas sistemas mecânicos autodeterminados. Para Foucault, a tese cartesiana do 

automatismo dos animais, e a negação de sua alma sensitiva, abriu um vasto debate 

anátomo-metafísico que se prolongou até a metade do século XVIII, ganhando máxima 

expressão com a publicação de “O homem-máquina”. Foucault observa, contudo, que 

La Mettrie também definiu outro registro constituído por um conjunto de regulamentos 

militares, escolares, hospitalares e por processos empíricos para controlar ou corrigir as 

operações do corpo, em um âmbito técnico-político. A distinção entre esses dois 

registros se faz notar pela submissão e utilização do corpo no primeiro caso e 

funcionamento e explicação no segundo, demarcando a descoberta do corpo como 

objeto e alvo de poder, durante a época clássica, seja como corpo útil, seja como corpo 

inteligível. 

“O Homem-máquina” de La Mettrie é ao mesmo tempo uma 

redução materialista da alma e uma teoria geral do 

adestramento, no centro dos quais reina a noção de 

“docilidade” que une ao corpo analisável o corpo manipulável. 

É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. 

(FOUCAULT, 1975, p. 132) 

 

 A novidade reside menos no fato do corpo configurar-se como objeto de 

investimentos imperiosos e urgentes, preso a poderes que lhe impõe limitações, 

proibições ou obrigações, do que por certas coerções que o controlam sem folga, 

mantendo-o no mesmo nível da mecânica, através de um poder infinitesimal: 



35 

 

“movimentos, gestos, atitude, rapidez”. O que está em jogo neste controle é a eficácia 

dos movimentos, sua organização interna; uma coerção ininterrupta, que vela sobre os 

processos da atividade e se exerce de acordo com uma codificação que esquadrinha ao 

máximo o tempo, o espaço, os movimentos. “Esses métodos que permitem o controle 

minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e 

lhes impõe uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as 

“disciplinas”.” (FOUCAULT, 1975, p. 132) 

 Diferente da escravidão, pois não se fundamentam numa relação de apropriação 

do corpo – diferente da vassalidade, que é uma relação de submissão codificada, porém 

longínqua que se realiza sobre os produtos do trabalho; ou ainda do ascetismo 

monástico, que tem por função realizar renúncias e obediências a outrem e o domínio de 

cada um sobre o seu próprio corpo - o momento histórico das disciplinas visa não 

apenas o aumento das habilidades do corpo, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. 

Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho 

sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, 

de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra 

numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o 

recompõe. Uma “anatomia política”, que é também igualmente 

uma “mecânica do poder”; ela define como se pode ter domínio 

sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o 

que se quer, mas para que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A 

disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

“dóceis”. (FOUCAULT, 1975, p. 133) 

 

No artigo “Por uma genealogia do poder”
25

, Machado (1979) observou que o 

poder disciplinar age através da inscrição desses corpos em espaços determinados, do 

controle do tempo sobre eles, da vigilância contínua e permanente, e da produção de 

saber, conhecimento, por meio dessas práticas de poder. Tal noção de disciplina foi 

retomada no primeiro volume da História da Sexualidade, onde Foucault introduz o 

conceito de biopoder (e de biopolítica). Se a disciplina age sobre os indivíduos, o 

biopoder atua sobre a espécie, “no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica 

do ser vivo e como suporte dos processos biológicos” (FOUCAULT, 1988, p. 152). 

O sentido que adotaremos neste trabalho para o termo “disciplina” se articula, 

portanto, com as políticas de coerções que atingem integralmente o trabalho do 
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 Roberto Machado organizou a publicação do livro Microfísica do Poder de Michel Foucault que é 

introduzido por este artigo. 
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aeronauta, capturando-o corporalmente. Os aspectos econômicos de utilidade visados 

pela indústria aeronáutica aumentam as forças do corpo e as diminuem, conforme as 

necessidades políticas de obediência através da disciplina. Neste sentido, o corpo do 

aeronauta, as inspeções de saúde que conferem a sua “aptidão” para o voo, os 

julgamentos exarados em perícias médicas, com sentenças do tipo “incapaz 

definitivamente para a atividade aérea”, ou ainda “apto com restrição” 
26

; sua 

“capacidade” promovida por adestramentos (ou treinamentos técnicos e não técnicos) 

que, através de métodos operacionais oriundos, não apenas de práticas intuitivas, mas 

também por doutrinas formais que descrevem seu corpo e decompõem suas faculdades 

mentais, numa convergência instituinte e instituída através de disciplinas tais como a 

human factors. 

Veremos que nos discursos sobre o trabalho na aviação, existem certos critérios 

meticulosamente definidos para avaliar o desempenho do piloto, potencializar suas 

habilidades, ou refreá-las ao máximo numa relação de sujeição absoluta. A 

padronização de seus comportamentos, gestos, ações e reações; a universalização da 

comunicação em um só idioma, o Inglês; o regime de trabalho organizado em escalas; a 

preparação estética das comissárias, seus uniformes, as aulas de boas maneiras, de 

maquilagem, enfim, todas essas técnicas minuciosas, mas de suma importância porque 

definem certo modo de investimento político e detalhado do corpo, esquadrinhando-o, 

desarticulando-o e recompondo-o em cada momento através de uma “microfísica do 

poder”. Para Machado, a disciplina, “é o diagrama de um poder que não atua do 

exterior, mas trabalha o corpo dos homens, manipula seus elementos, produz seu 

comportamento, enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e 

manutenção da sociedade industrial, capitalista”. (Machado, 1979, XIX) 

Atuando em um cenário tecnológico e disciplinar, a racionalidade objetiva e a 

universalização de processos prescritivos determinarão uma tendência que se espraia 

por todos os setores da aviação e que exerce forte influência sobre as transposições de 

modelos objetivos de análise de inspiração tecnicista aplicados ao trabalho humano. 

Conforme já observamos, as leis da natureza aplicadas ao mundo físico a partir de certas 

aproximações resguardam o seu caráter estável e necessário, mas pela natureza 

contingente das relações humanas, não seria possível tratar todas as atividades dos 
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 Conforme o RBHA 67. 
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trabalhadores a partir dos mesmos modelos ou métodos de análise derivados das 

ciências naturais, ou mesmo das práticas de gestão administrativa e financeira. As 

normas aplicadas aos homens não repousam sobre bases invariantes e universais e nem 

se acomodam a fenômenos objetiváveis ou a-históricos, porque são instituídas a partir 

de um jogo dinâmico baseado na política, na vontade e no poder. Se a maior parte do 

trabalho desenvolvido na indústria aeronáutica deriva de estudos realizados no campo 

das ciências da natureza, e se suas aplicações em diversos segmentos tecnológicos não 

trazem problemas para o campo da engenharia aeronáutica, o mesmo não ocorrerá com 

campo da atividade humana. 

Claro que os sistemas técnicos misturam de maneira complexa 

o uso de leis da natureza e de leis científicas e implicam 

maneira de fazer funcionar esse sistema, uma maneira de 

antecipar a organização do trabalho. Mas não podemos 

identificar tudo como leis da natureza, o que é diferente. Claro 

que, com a força das leis científicas, as tecnologias exercem 

essa fascinação, e se impõem por causa disso. Temos que 

ajudar os engenheiros a compreender que a engenharia tem 

uma racionalidade puramente técnica, mas que, em cada 

situação de trabalho, essa racionalidade não basta; para 

implementar o sistema concebido, é preciso considerar sempre 

as racionalidades da atividade. (SCHWARTZ, 2006, p. 464) 

 

Acreditamos que o ideal de supremacia da racionalidade objetiva, regulado não 

apenas pela razão, mas também pela disciplina, favoreceu a simplificação do 

entendimento do trabalho do aeronauta a partir da lógica da hierarquia descendente, ao 

ponto de reduzir os “fatores” humanos a elementos técnicos e objetivos. Ao apoiarem-se 

unicamente nos métodos de organização do trabalho, a atividade humana torna-se oculta 

pelo conjunto de procedimentos que regulam o setor aéreo e quando a singularidade 

dessa atividade é apontada sua apreensão serve apenas para explicar as falhas 

operacionais pelo descumprimento das prescrições. De modo geral, haverá uma 

desconexão entre as funções de gestão e execução do trabalho e cada vez mais as 

decisões são tomadas longe da realidade do “chão de fábrica”. 

Nesse enfoque, é expectativa dos administradores o comando 

total da cena laboral, na qual os trabalhadores exerceriam 

meros papeis de representantes de uma vontade que lhes é 

exterior (...). A “maquínica” do trabalho busca engolir os 

corpos e anular suas diferenças, tentando transmuta-los assim 

em massas informes, sem rosto e sem nome; apenas força de 

trabalho a ser dirigida por uma vontade exterior, alienante e 

arbitrária, mas que se insinua como sendo própria daquele a 

quem invade e captura, o que não significa (...) que esse 

processo se desenrole sem lutas. Acreditamos em uma 

interferência criadora dos humanos permanentemente presente 
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no universo do trabalho. No curso das atividades, não há 

passividade; há microdecisões e mudanças, mesmo em 

pequenas escalas. (FONSECA; BARROS, 2010, p. 102) 

 

Para Michel Jouanneaux, experiente piloto aposentado pela Air France, o 

distanciamento entre os diferentes setores que organizam e executam as operações 

aéreas parece aumentar com o passar dos anos. As trocas de experiência estabelecidas 

entre os pilotos não ocorrem mais do mesmo modo que no tempo em que começou a 

atuar como comandante, entre os anos de 1972 e 1975, quando pôde se beneficiar do 

capital profissional transmitido por seus companheiros (JOUANNEAUX, 2002). 

Segundo ele, nessa época o trabalho do piloto era bem diferente do modo como hoje é 

organizado, pois o enquadramento regulamentar explícito não tinha prevalência sobre o 

ofício artesanal. A divisão de tarefas e funções era objeto de uma preparação cuidadosa 

da tripulação e o copiloto podia fazer a aproximação
27

 e até mesmo o pouso por 

instrumentos, tendo o apoio do comandante ao seu lado, que controlava e monitorava 

todo o processo através da voz e por gestos. 

Agora, estas aproximações estão sujeitas a procedimentos 

muito sistemáticos, intimamente entrelaçados às exigências de 

formalização da competência e à necessidade de seguir a lógica 

de funcionamento e supervisão de sistemas automatizados. O 

que antes procedia diretamente da consciência situacional 

agora procede da obrigação de seguir uma prescrição cuja 

correspondência com o contexto nem sempre é evidente.
28

 

(JOUANNEAUX, 2002) Tradução nossa. 

 

Mas apesar da gestão administrativa das companhias aéreas decompor as 

operações em etapas, segmentando o trabalho do aeronauta em partes interdependentes, 

em missão a tripulação enfrenta a totalidade de cada situação. Há situações conflituosas 

em que diferentes correntes prescritivas deverão sofrer uma síntese, de modo a 

restabelecer a perspectiva adequada em que a decomposição organizacional havia 

previamente invertido, criando uma coerência imediata com os diferentes contextos, 

evitando que surja no momento da ação a incompatibilidade entre seus diferentes 

elementos. Por isso, os pilotos necessitam apreender o fluxo de documentos e precisam 
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 As fases mais críticas de um voo são a aproximação para aterrissar e a decolagem. Segundo um 

levantamento da Boeing divulgado em julho de 2009 com dados de desastres aéreos de 1998 a 2008, 

41% dos acidentes ocorrem nas fases de aproximação, quando o avião começa a descida, e pouso. 

Apenas 16% dos incidentes fatais são registrados durante o voo de cruzeiro, quando o avião está com 

altitude e velocidade estabilizadas. 
28

 Ces arrivées sont maintenant l'objet de procédures très systématiques, dans lesquelles sont intimement 

imbriquées les exigences de formalisation de la compétence et la nécessité de suivre la logique du 

fonctionnement et de la surveillance des systèmes automatiques. Ce qui procédait auparavant 

directement du sens de la situation procède maintenant de l'obligation de suivre une prescription dont 

la correspondance avec le contexte n'est pas toujours évidente. 
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conhecer as mudanças significativas num tempo razoável antes de suas aplicações para 

que a homogeneidade da justaposição de diferentes fontes prescritivas não seja uma 

fonte de problemas operacionais. Tal coerência poderia ser alcançada por profissionais 

experientes, cuja responsabilidade muito naturalmente seria integrada aos pilotos na 

gestão das companhias aéreas. Mas Jouanneaux lamenta o fato de que, na prática, isso 

hoje não ocorre: “Infelizmente eles são neutralizados por sua colaboração com a divisão 

administrativa e, ao fazer isso, eles perdem a sua perícia sobre a especificidade do 

funcionamento operacional.” 
29

 (JOUANNEAUX, 2002) Tradução nossa. 

Segundo esse autor, para sair desse impasse seria preciso promover o ponto de 

vista da atividade, afirmando a vontade de não encerrar a organização sobre suas 

certezas pré-concebidas, defendendo o princípio de que o trabalho não pode ser 

organizado totalmente no nível da concepção. A qualquer momento e durante cada 

missão, devemos dar aos trabalhadores o máximo de recursos para que eles possam 

desenvolver a melhor consciência da melhor forma possível da situação, dando-lhes o 

espaço de autonomia suficiente para que sua ação seja natural. A organização da tarefa 

deve ser preenchida pela organização do trabalho real, quando os trabalhadores se 

engajam e assumem um compromisso verdadeiro, frente à incerteza das situações reais. 

Assim, não seria possível compreender as atividades humanas no trabalho sem a 

consideração dos saberes dos próprios trabalhadores que as realizam, não como 

executores, mas como pessoas criativas que a reinventam a cada momento. 

A perspectiva de análise de Jouanneaux decorre de sua filiação a um grupo 

formado por trabalhadores de diferentes setores em parceria com professores-

pesquisadores de variadas especialidades do conhecimento que no início da década de 

1980, na França, na região de Marseille (Université d’Aix-en-Provence) constituiu um 

coletivo de formação, pesquisa e intervenção, que veio a se denominar Análise 

Pluridisciplinar de Situações de Trabalho (APST). Os estudos desenvolvidos por esses 

pesquisadores-trabalhadores nos interessam particularmente por contemplar a análise de 

situações singulares do trabalho, numa perspectiva que vai ao encontro da 

problematização que faremos ao longo desta pesquisa. Apesar de não tratarmos de casos 

específicos vivenciados junto aos trabalhadores consideraremos os principais elementos 

que caracterizam a abordagem ergológica, para explicitar nossa perspectiva de análise, 
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 Malheureusement, ceux-ci sont neutralisés par leur collaboration au découpage administratif et, ce 

faisant, ils perdent leur expertise sur la spécificité du fonctionnement opérationnel. 
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baseando-nos no capítulo intitulado “A perspectiva da ergologia e o campo da saúde 

mental e trabalho” (ATHAYDE; MUNIZ; FRANÇA; FIGUEIREDO, 2010), do livro 

Saúde mental no trabalho: da teoria à prática (GLINA; ROCHA, 2010). 

 

 

1.5 A abordagem ergológica 

 

 O patrimônio epistemológico, científico e técnico que possibilitou a emergência 

da Ergologia deriva de diversas fontes. Em primeiro lugar, destaca-se a influência do 

pensamento de Georges Canguilhem sobre vida e saúde; em segundo os métodos de 

compreensão e transformação do trabalho presentes na Ergonomia da Atividade e no 

Modelo Operário Italiano (MOI). A história científica e institucional da abordagem 

ergológica teve seu início na década de 1980, quando Yves Schwartz, o linguista Daniel 

Faïta, o sociólogo Bernard Vuillon e o ergonomista Jacques Duraffourg iniciaram um 

projeto coletivo de APST para pensar o contexto socioeconômico das mudanças do 

trabalho na Europa. Através das trocas entre conceitos e experiências, num período 

marcado pelo declínio do taylorismo, do surgimento das novas técnicas e tecnologias, 

assim como de redução do tamanho das empresas, eles assumiram como parceiros desse 

projeto os próprios protagonistas das situações de trabalho, colocando em análise o ato 

eminentemente problemático de conceituar a atividade dos outros (SCHWARTZ, 1997). 

 A consideração dessa desafiadora perspectiva conduziu o filósofo Yves 

Schwartz (1996) a propor a ideia de “uma epistemologia diferencial”, ligando e 

diferenciando o trabalho do conceito, tanto no polo das ciências matemáticas e físico-

químicas quanto no dos saberes acerca das atividades humanas.  As referências, de 

início, foram muitas e, sem dúvida, entre elas, encontramos os aportes da ergonomia de 

língua francesa, legado de Alain Wisner, do Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM) [Conservatório Nacional de Artes e Ofícios]. Após dez anos de trabalho em 

comum do “coletivo APST” (composto por um grupo de pesquisadores, nos quais se 

destacam Abdallah Nouroudine, Rémy Jean, Marcelle Duc, Louis Durrive, Renato di 
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Ruzza), Schwartz propôs denominar Ergologia
30

 a perspectiva que operava. A 

contribuição da ergonomia de língua francesa tem uma longa tradição, já que esses 

ergonomistas se apropriaram do conceito de atividade que vinha da psicologia soviética, 

em que Vigotski e Leontiev são as referências. O conceito de atividade, por sua vez, 

envolve toda a tradição oriunda de Marx, que também retrabalhou a herança de Hegel e 

Kant. “A ergologia conseguiu juntar a história do conceito de atividade, de um lado, 

com os ergonomistas e, de outro, com a herança da filosofia da vida de Georges 

Canguilhem.” (SCHWARTZ, 2006, p. 459) 

Ao considerar a vida como experiência, entende-se que ninguém é idêntico a si 

mesmo, pois ao viver as pessoas mudam. 

Sempre há que aprender como a vida, enquanto experiência, se 

refaz em cada ação inédita e mais ou menos eficaz sobre o 

mundo. Assim, é forçosamente mutilante e equivocado 

qualquer encaminhamento científico acerca das atividades 

humanas que deixe de lado suas potencialidades sempre 

presentes quando se trata de viver e trabalhar, bem como que 

opere por intermédio de esquemas, fixando e congelando as 

pessoas. (ATHAYDE; MUNIZ; FRANÇA; FIGUEIREDO, 

2010, p. 230) 

 

 Não se trata de uma nova disciplina, nem tampouco de uma abordagem teórica, 

mas “(...) de uma perspectiva (démarche) ética e epistêmica, de desenvolvimento, uma 

postura voltada para melhor compreensão e transformação da atividade humana, 

afirmando a potência de vida” (ATHAYDE; MUNIZ; FRANÇA; FIGUEIREDO, 2010, 

p. 230). Com uma conceituação própria para a compreensão da atividade de trabalho, 

atualmente são vários os projetos sustentados na abordagem ergológica, cada um com 

preocupações específicas, mas convergentes na perspectiva da atividade como 

eminentemente enigmática, arbitrária e, portanto, imersa num mundo de saberes, 

opções, normas e valores (SCHWARTZ, 1996). 

 A contribuição da Ergologia em nossa pesquisa tem a ver com o seu pressuposto 

de que para compreendermos a atividade, temos que analisar tanto o que se passa em 

um nível macro quanto o que ocorre nas micro relações, intra e interpessoais, já que a 

análise do vivido em situação de trabalho não exige a opção entre o geral e o particular 

(Durrive, 1999). Assim, para a análise e compreensão das opções que têm sido 

assumidas no setor aéreo será preciso convocar a dialética entre o que se passa em um 
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 Numa entrevista concedida à Revista Trabalho, Educação e Saúde, Schwartz relatou ter começado a 

usar o termo “ergologia” entre 1995 e 1997. 
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nível “macro” de análise – amplamente explorada nos textos aqui reunidos, sob a forma 

de normas antecedentes da atividade – e o que se passa em um nível “micro” – que 

engloba as tentativas de renormatização da atividade, negociadas pelos indivíduos e 

pelos coletivos, para eventualmente a transformar (Schwartz, 1997). Considerando a 

amplitude e o contexto normativo do complexo sistema sócio técnico que organiza a 

aviação, nossa pesquisa reúne vários elementos que julgamos necessários para situar o 

debate no nível “macro” de análise, abrindo-se possibilidades para que, posteriormente, 

em contexto real e em parceria com os trabalhadores, no confronto com determinados 

constrangimentos e imprevistos, possamos analisar os efeitos de ressingularização e 

renormatização de normas antecedentes, já que os trabalhadores não assumem de forma 

fiel tais normas pré-definidas de sua atividade (SCHWARTZ, 2002). 

A perspectiva ergológica centra-se, portanto, no ponto de vista do trabalho, o que 

possibilita ampla diversidade de abordagens teórico-metodológicas, tais como a 

psicodinâmica do trabalho, psicossociologia clínica, clínica da atividade etc.. De igual 

modo, profissionais oriundos de disciplinas como a psicologia, medicina, linguística, 

engenharia de produção e várias outras, poderão se aliar à Ergologia uma vez que sua 

contribuição está na problematização das escolhas teóricas e metodológicas de 

diferentes saberes disciplinares que irão interagir com os saberes da experiência dos 

trabalhadores. Para tanto, Schwartz desenvolveu o chamado “dispositivo dinâmico de 

três polos” (DD3P), definindo princípios, normas de produção e desenvolvimento de 

saberes. Destacam-se nele três polos ou referências para tais escolhas teóricas, 

metodológicas e técnicas do trabalho comum a ser desenvolvido em parceria firmada 

entre os profissionais de pesquisa e os protagonistas da atividade em análise. O polo das 

disciplinas constituídas, tal como a psicologia, engenharia, ciências da gestão e da 

linguagem, a sociologia, história etc., que tem como objeto de estudo o trabalho; o polo 

dos saberes da prática, que contribuirá efetivamente para a compreensão da atividade a 

partir da convocação das forças presentes nas diferentes situações de trabalho durante a 

empreitada da compreensão-transformação; e polo ético-epistêmico, em que se 

experimenta o desconforto intelectual, na medida em que é ele quem permite e conduz a 

relação sinérgica entre os dois outros polos, a partir da dialética entre conceito e 

experiência. 

Ao operar com o DD3P, pretende-se estar atento às sinergias 

que acontecem tanto no trabalho em análise, quanto nos 

“encontros sobre o trabalho” – momento de análise provocado 
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pela confrontação na dinâmica sinérgica de três polos. (...) todo 

saber produzido deve sistematicamente ser colocado à prova da 

atividade e de seus debates de valores (...). O princípio da 

dialogia serve de fio condutor na observação do movimento 

produzido no diálogo que circula na comunidade ampliada de 

saberes instaurada como o DD3P. (ATHAYDE; MUNIZ; 

FRANÇA; FIGUEIREDO, 2010, p. 231) 

 

Dito isso, estamos em condições de apreender a primeira proposição assumida 

pela Ergologia que generaliza a célebre descoberta da ergonomia da atividade, 

afirmando que a defasagem, característica da atividade humana, entre o “trabalho 

real” e o “trabalho prescrito” é universal. Tal defasagem, que varia a cada situação, 

seria o “coração” da atividade que no sentido ergológico é assumido como tensão 

dramática entre as exigências das normas antecedentes e o que efetivamente requer a 

referida situação. A experiência da vida não pode ser inteiramente previsível, uma vez 

que o vivente procura fazer regulações e regulagens no meio (sempre infiel) para 

garantir sua existência (CANGUILHEM, 1966). Assim, dada a variabilidade e o acaso 

no mundo do trabalho, por maior que seja a previsibilidade das normas antecedentes, ou 

prescrições, haverá sempre limites para as antecipações humanas. De acordo com 

Schwartz (2000), essa variabilidade torna impossível a inteira heterodeterminação do 

trabalho e se o trabalho funciona é porque as pessoas nele investem e vão além do que 

lhe é proposto ou imposto, o que definiria a segunda proposição ergológica, a saber: o 

conteúdo da distância entre o prescrito e o real é sempre ressingularizado. Para 

Schwartz o trabalho humano envolve a marca singular da atividade industriosa num 

processo de recriação permanente através dos debates de normas e renormatizações. 

Abordamos o conceito de trabalho através do conceito de 

‘atividade industriosa’. Para resumir, quero dizer que qualquer 

atividade industriosa envolve sempre algo como um ‘debate de 

normas’. Através dessa noção, podemos registrar uma 

ampliação da diferença entre o ‘trabalho prescrito’ e o 

‘trabalho real’, considerando a formulação dos ergonomistas. 

Ampliamos muito essa noção de trabalho real com a noção de 

‘normas antecedentes’, com base na herança de Canguilhem, a 

propósito da tendência de cada um sempre renormatizar seu 

meio de vida e seu meio de trabalho. Comecei a definir 

atividade industriosa como um debate de normas que ultrapassa 

o meio de trabalho, mas que se situa dentro do meio de 

trabalho. (SCHWARTZ, 2006, p. 459) 

 

Isso significa que grande parte da atividade é marcada por uma racionalidade que 

decorre das situações concretas, que da perspectiva ergológica jamais poderá derivar de 

uma única racionalidade, seja a do profissional que elabora a prescrição, seja a do 

próprio trabalhador que protagoniza a atividade. Desse modo, o trabalhador nunca tem 
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plena e imediata consciência da atividade realizada, precisando refletir para desenvolvê-

la, uma vez que estará sempre presente uma produção não consciente e uma economia 

do próprio corpo. Assim, a distância entre o “prescrito” e o “real” remete à atividade 

que Schwartz (2000) denominou corpo-si, referindo-se provisoriamente a instância mais 

elementar das Entidades Coletivas Relativamente Pertinentes (ECRP), demarcando a 

terceira proposição ergológica. Mais uma vez, não se trata de normas e prescrições 

impositivas em que não restaria outra opção ao trabalhador senão a sua simples 

execução da tarefa. Para Schwartz ocorrerá uma tensão dramática e um espaço de 

convocação e possíveis negociações do uso de si pelos outros e do uso de si para si, 

noção engendrada por seu conceito de dramáticas do uso de si: 

(...) quando se diz que o trabalho é uso de si, isto quer então 

dizer que ele é o lugar de um problema, de uma tensão 

problemática, de um espaço de possíveis sempre a se negociar: 

há não execução, mas uso, e isto supõe um espectro contínuo 

de modalidades. É o indivíduo no seu ser que é convocado: 

são, mesmo no inaparente, recursos e capacidades 

infinitamente mais vastos que os que são explicitados. 

(SCHWARTZ, 2000b. Apud ATHAYDE; MUNIZ; FRANÇA; 

FIGUEIREDO, 2010, p. 236) 

 

 Assim, as normas antecedentes não devem ser vistas como forças impositivas, 

absolutas e heterodeterminantes, assim como os trabalhadores não devem ser tomados 

por sujeitos passivos ao ponto de receberem as instruções da sociedade, da família, da 

escola, do trabalho e do Estado de um modo irrefletido ou mecanizado. O que está em 

jogo é a dinâmica da dialética entre o uso de si pelos (para os) outros e o uso de si por 

(para) si: “o sujeito busca sempre, contra as coerções materiais, mas também 

amplamente sociais, recentrar seu uso em torno de normas, que ele mesmo teria 

instituído” (Idem). Com a Ergologia procura-se apreender a dialética e a dinâmica da 

luta pela vida e saúde, assim como as possíveis criações sempre presentes, mesmo que 

no infinitesimal, nas mais difíceis situações. Os trabalhadores desenvolvem suas 

atividades a partir de suas histórias singulares, com seus valores, transformando-se 

conforme normatiza as normas antecedentes com as quais se depara. 

A atividade é, assim, em alguma medida, o espaço dessas 

dramáticas do uso de si – por si e por outro. Não se pode 

prever de antemão qual o resultado desse debate interno, desse 

conflito muitas vezes angustiante e criador. A sorte de toda 

produção, seja de bens ou serviços, está lançada no interior 

dessas dramáticas, em que o bom ou o mau uso de si 

influenciará o produto final. Abordar a saúde mental em suas 

relações com o trabalho exige construir e/ou desenvolver não 

só vias epidemiológicas, mas clínicas do trabalho que possam 
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mobilizar e apreender essas dramáticas e debates de normas e 

valores presentes na atividade, colocando-os em coanálise. 

(ATHAYDE; MUNIZ; FRANÇA; FIGUEIREDO, 2010, p. 

237) 

 

As renormatizações ocorrem de acordo com cada situação enfocada e não são 

facilmente descritíveis, tornando-se entidades, dado que muitas vezes são fluidas e 

enigmáticas, como a própria atividade. Para Schwartz, “(...) é preciso construir noções e 

conceitos que auxiliem a trabalhar na penumbra, enfrentando o caráter sempre 

enigmático da atividade, evitando-se conceitos que tenham a pretensão de iluminar tudo 

e simplificar a complexidade das situações de trabalho.” (ATHAYDE; MUNIZ; 

FRANÇA; FIGUEIREDO, 2010, p. 238). O modo de organização do trabalho baseado 

na tentativa de absoluto controle da variabilidade, com a prescrição de modos 

operatórios padronizados e previamente planejados pelo escritório de organização e 

métodos, conforme a herança taylorista, desconsidera o caráter industrioso do ser 

humano. Para Schwartz (2000), as fábricas taylorizadas só funcionavam porque os 

operários adaptavam as prescrições à realidade, renormatizando as tarefas a partir da sua 

atividade. Essa é a quarta proposição: a atividade, a distância entre “prescrito” e 

“real”, remete a um debate de normas e valores. Assim, apesar do grande número de 

prescrições, regras, valores e procedimentos que estabelecem as normas antecedentes, o 

trabalho não pode se reduzir a lugar de mera repetição, já que os trabalhadores 

renormatizam-no em sua atividade, enfrentando desafios sempre singulares a cada 

situação.  

Segundo Schwartz [2000], não se pode compreender uma 

situação de trabalho sem considerar a maneira como os 

humanos intervêm no meio (buscando torná-lo seu meio, 

mesmo que parcial e infinitesimalmente). Como discutir e 

negociar as relações entre saúde (mental) e segurança do 

trabalhador e as exigências de qualidade e produtividade no 

trabalho, sem explicar a forma como os trabalhadores exercem 

sua capacidade normativa diante das normas antecedentes? A 

fadiga jamais será idêntica para todos os indivíduos que 

trabalham em uma mesma situação. Cada um a vivencia de 

modo singular, a partir das formas como estabelece um 

compromisso entre os objetivos, as condições, a organização, 

os meios de trabalho e sua saúde. (ATHAYDE; MUNIZ; 

FRANÇA; FIGUEIREDO, 2010, p. 235) 

 

Apesar de o mundo social impelir tendências à generalização e uniformização das 

tarefas e do trabalho e do respaldo tecnicista que propõe metodologias objetivas e 

racionais, doutrinas disciplinares e de gestão militares tão recorrentes no discurso da 

aviação, gostaríamos de destacar a importância de um “ergo-engajamento” quando se 
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trata de por em análise as atividades humanas desenvolvidas em contextos singulares. 

As quatro proposições da Ergologia, que assumem a universalidade do recorte 

estabelecido pela Ergonomia sobre a distância entre o trabalho prescrito e o trabalho 

real, considerando o caráter permanente de ressingularização da atividade engendrado 

por todos os envolvidos no processo, através de possíveis negociações em torno das 

dramáticas do uso de si (corpo-si), num jogo dinâmico que remete a todo o momento ao 

debate de normas e valores, enfim, são as principais referências que irão nortear nossas 

análises. Tais aportes ergológicos, contudo, não devem ser tomados como um novo 

método para solucionar as complexas questões referidas às atividades humanas na 

aviação, mas como recursos que possibilitam aprofundar as análises referidas à 

efetividade das normas antecedentes frente à realização das tarefas, abrindo o nosso 

olhar para uma nova perspectiva que possibilite dar visibilidade ao intenso debate de 

normas e valores que atravessam o trabalho humano. E esta parece ser exatamente a 

proposta ergológica de Yves Schwartz. 

Claro que não podemos nos desenvolver de uma maneira 

confortável se o mundo social faz exatamente o contrário. Por 

isso, a questão do que chamo ‘ergo-engajamento’ situa-se tanto 

no nível mais singular, no ínfimo das coisas, quanto no nível 

mais global. Claro que, assim sendo, essa questão é tão 

macropolítica quanto microscópica. Impossível ser auto-

gestionário enquanto todos os que o cercam pautam-se pela 

concorrência, pela competitividade entre seres humanos − há 

uma contradição. Não tentamos dar uma solução. A ergologia 

não tem mesmo nenhuma solução a oferecer. Sinalizamos um 

esforço para mudar um pouco o olhar sobre todas essas 

questões e dar visibilidade às dramáticas do uso de si, o que 

exige invenção, recriação permanente. Não se pode dar solução 

− nem política, nem econômica −, mas sabemos que, na 

ausência desse tipo de olhar, haverá crises, doenças, infinitas 

doenças. (SCHWARTZ, 2006, p. 465) 
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Capítulo 2 

 

It's a Bird... It's a Plane... It's Airman... 

 

 

A atividade do aeronauta está inserida em um ambiente complexo que conta com 

as mais recentes evoluções tecnológicas da engenharia de confiabilidade. As 

circunstâncias hostis e inesperadas que afetam o voo foram praticamente dominadas e a 

aviação tornou-se um sistema ultra seguro
31

; os acidentes catastróficos hoje são eventos 

excepcionais e os incidentes graves, poucos e isolados. As aeronaves utilizadas para o 

transporte comercial de passageiros possuem sistemas redundantes e os equipamentos 

utilizados pela tripulação são tão precisos e automatizados que as falhas materiais vêm 

participando cada vez menos dos acidentes aéreos. Contudo, de acordo com a 

International Civil Aviation Organization (ICAO, 1998), a cada quatro acidentes 

aeronáuticos três resultam de erros no desempenho de indivíduos aparentemente sadios 

e qualificados. 

Baseando-se nos estudos de Hollnagel (1993), que apresentou dados similares 

entre a aviação e outros sistemas tecnológicos complexos tais como usinas nucleares e 

plataformas de petróleo, a ICAO observou que quando o problema do erro humano na 

aviação começou a atrair atenção da indústria aeronáutica de modo mais sério na década 

de 1960, a contribuição estimada do erro humano para os acidentes era de cerca de 20%, 

mas na década de 1990 esse número aumentou quatro vezes chegando ao patamar de 

80%.
32

 Da mesma forma, Wiener, Kanki e Helmreich (1993) acreditam que a tripulação 

possa ser apontada como o principal fator contribuinte em 70% dos acidentes 

                                                           
31

 De acordo com Amalberti (2001), sistemas em que ocorre menos de um evento catastrófico por milhão 

de ciclos de produção. “System which are now ultra safe, i.e. where the risk of disastrous accident is 

below one accident per million events (…).”(AMALBERTI, 2001, p. 111)  
32

 “Hollnagel conduct a survey of the Human Factors literature to identify the extent of the human error 

problem. In the 1960s, when the problem first began to attract serious attention, the estimated 

contribution of human error to accidents was around 20%. In the 1990s, this figure has increased 

four-fold a 80%.” (ICAO, 1998, item 6.2.8) 
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aeronáuticos ocorridos durante a década de 1980. Assim, o desempenho humano tem 

sido apontado pela ICAO como o fator causal na maioria dos acidentes aéreos
33

. 

O aperfeiçoamento dos projetos voltados para a tecnologia aeronáutica depende 

de parâmetros objetivos e de métodos racionalistas de análise. Essa tendência 

mecanicista é predominante no setor aéreo e se espraia por avaliações de produtos e 

serviços, análises de qualidade e de gestão em todos os campos da aviação. Neste 

capítulo, apresentaremos alguns métodos e modelos que embasaram as análises de 

correlação das ações humanas com os ganhos de segurança na aviação. A redução das 

variáveis que podem afetar o comportamento do trabalhador e a idealização do 

desempenho humano frente aos sistemas operacionais complexos nos leva a pensar que 

a transposição dos modelos utilizados em análises financeiras e em projetos de alta 

tecnologia para o campo da avaliação do desempenho humano pode obliterar o 

entendimento das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores em contextos singulares, 

comprometendo as análises de segurança de voo relacionadas ao homem. Tais modelos 

sustentam o pressuposto de que os erros humanos são os principais fatores de risco do 

sistema. 

Os métodos de avaliação do trabalho humano na comunidade aeronáutica são 

incentivados por recomendações da International Civil Aviation Organization (ICAO) 

que, a partir de 1986, adotou a Resolução A26-9 sobre “Segurança de Voo e Fatores 

Humanos” (ICAO, 1989)
34

. As metodologias utilizadas nas investigações de acidentes 

aeronáuticos, a produção de relatórios de investigação e recomendações de segurança 

decorrentes desse processo, os métodos de treinamento voltados para o pessoal 

operacional, assim como os programas de segurança praticados pelas companhias aéreas 

e organizações derivadas vêm assumindo, então, tendências decorrentes da human 

factors technology. As conclusões decorrentes das análises da contribuição dos fatores 

humanos em eventos de segurança indicam que a curva dos erros humanos não evolui 

do mesmo modo que as falhas materiais circunscritas pelo campo da engenharia 

                                                           
33

 “Human performance is cited as a causal factor in the majority of aircraft accidents (...) it has long 

been known that some three out of four accidents result from performance error made by apparently 

healthy and properly certificated individuals.” (ICAO, 1998, item 1.1.1 e 1.3.2)  
34

  This was  recognized by the  ICAO Assembly,  which  in 1986 adopted Resolution A26-9 on Flight  

Safety and Human Factors. As  a  follow-up  to  the  Assembly  Resolution,  the  Air Navigation 

Commission  formulated the following objective for  the task: "To  improve  safety  in aviation  by. 

making States  more aware  and responsive  to  the importance of human  factors in civil aviation 

operations through the provision of practical human factors material and measures developed on the 

basis of experience  in States." (ICAO, 1989, Human factors digest  nº 1, Circular 216-AN/131, p. i) 
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aeronáutica. Assim, o erro inevitável decorrente do desempenho humano vem sendo 

apontado como o grande vilão ou principal fator contribuinte para os acidentes aéreos. 

Por conseguinte, o elemento humano vem sendo percebido como o elo mais frágil do 

sistema homem-máquina. “O elemento humano é parte mais flexível, adaptável e 

valiosa do sistema aeronáutico, mas é também a mais vulnerável a influências que 

podem afetar negativamente seu desempenho.” (ICAO, 1998, Doc 9683-NA/950, p. 1-

1-1) Tradução nossa.
35

 

Neste capítulo, faremos uma revisão do processo histórico de criação da 

Organização Internacional de Aviação Civil e de alguns textos relacionados aos fatores 

humanos e à segurança de voo, para que possamos compreender o contexto em que as 

padronizações de normas aeronáuticas são instituídas no setor aéreo. Em seguida, 

faremos uma breve apresentação de alguns fundamentos da segurança na aviação na 

perspectiva das formações discursivas sobre o trabalho do aeronauta. 

 

 

2.1 A padronização internacional de normas aeronáuticas  

 

O processo de desenvolvimento e padronização internacional das normas para a 

aviação civil, iniciado nas três primeiras décadas do século XX na Europa foi 

severamente interrompido pela II Guerra Mundial. Por isso, no início de 1943, o 

governo do presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, criou um Comitê de 

Aviação Civil Internacional para preparar os critérios de instauração de um órgão 

internacional para a regulamentação da aviação civil, dando prosseguimento às idéias e 

experiências acumuladas a partir das Convenções de Paris (1919), Havana (1928), 

Varsóvia (1929) e Roma (1933). Ao final do ano de 1944, o Governo norte-americano 

convidou 52 Estados “aliados” e “neutros” para participar da Conferência Sobre 

Aviação Civil Internacional, realizada na cidade de Chicago, durante o período 

compreendido entre os dias 01 de novembro e 07 de dezembro de 1944. 

O principal resultado dessa Conferência foi a aprovação da Convenção sobre a 

Aviação Civil Internacional, conhecida como a Convenção de Chicago, que reestruturou 

                                                           
35

 “The human element is the most flexible, adaptable and valuable part of the aviation system, but it is 

also the most vulnerable to influences which can adversely affect its performance.” 
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o sistema de aviação civil mundial a partir da criação da Organização de Aviação Civil 

Internacional (International Civil Aviation Organization - ICAO), Agência da ONU 

destinada a atualizar permanentemente o sistema de aviação civil, composta de uma 

Assembleia
36

 e de um Conselho
37

 (ICAO, Doc 7300, art. 43). A Convenção de Chicago, 

adotou o sistema de Anexos Técnicos (ICAO, Doc 7300, art. 54, inciso l e o Capítulo 

XX) para definir os padrões e as práticas recomendadas (Standards and Recommended 

Practices – SARPs) internacionalmente, disciplinando tecnicamente o exercício do 

transporte aéreo. Esses Anexos Técnicos, cujo modelo fora introduzido pela Convenção 

de Paris de 1919, foram estabelecidos para serem utilizados pelos Estados signatários 

como base para elaboração de suas regulamentações nacionais. Ao final da Conferência, 

vários temas foram estabelecidos para os Anexos, dos quais cito: Aeródromos, 

Comunicações, Regras do Ar, Serviços de Tráfego Aéreo e Meteorologia. Com o passar 

dos anos, outros Anexos foram criados
38

, permitindo sua atualização e padronização 

constantes. 

A Convenção de Chicago foi firmada pelo Brasil em Washington, a 29 de maio de 

1945
39

, ratificada a 8 de junho de 1946 e promulgada pelo Decreto nº 21.713, de 27 de 

                                                           
36

 Poder máximo da ICAO que ordinariamente se reúne trienalmente, ocasião em que também elege o 

Conselho que irá dirigi-la pelos próximos três anos. 
37

 Órgão de direção permanente da ICAO, o Conselho é composto por 36 Estados eleitos pela Assembleia 

por um período de três anos. Seus Delegados são eleitos a cada triênio durante a realização da 

Assembleia para dirigir politicamente a Organização. Na eleição, são tomadas medidas para assegurar 

a representação dos Estados, fornecendo contribuições para o fornecimento de instalações e serviços 

de navegação aérea na aviação civil internacional, garantindo que todas as grandes regiões geográficas 

do mundo estejam representadas. Como o corpo diretivo da ICAO, uma das maiores responsabilidades 

do Conselho é aprovar as normas e práticas recomendadas - Standards and Recommended Practices 

(SARPS) - internacionalmente como Anexos à Convenção de Chicago. O Conselho pode atuar como 

árbitro entre os Estados contratantes sobre questões relacionadas à aviação e aplicação das disposições 

da Convenção. O Brasil tem assento no primeiro grupo do Conselho desde a criação da ICAO. 
38

 Atualmente existem 18 Anexos publicados pela ICAO. São eles: Anexo 1 - Licença de pessoal; Anexo 

2 - Regras do ar; Anexo 3 - Serviço meteorológico para navegação aérea internacional; Anexo 4 - 

Cartas aeronáuticas; Anexo 5 - Unidades de medida usadas nas operações aéreas e terrestres; Anexo 6 

- Operação de aeronaves / Parte I - Transporte aéreo comercial internacional – Aviões / Parte II - 

Aviação geral internacional – Aviões / Parte III - Operações internacionais de helicópteros; Anexo 7 - 

Marcas de nacionalidade e de matrícula de aeronaves; Anexo 8 – Aeronavegabilidade; Anexo 9 – 

Facilitação; Anexo10 - Telecomunicações aeronáuticas / Volume I - auxílios à navegação / Volume II 

- Procedimentos de comunicação, incluindo aqueles com estatuto de procedimentos para os serviços 

de navegação aérea (PANS Status) / Volume III – Parte I: Sistemas digitais de comunicação de dados 

e Parte II: Sistemas de comunicação de voz / Volume IV - Sistema Radar de vigilância e sistemas de 

prevenção de anticolisão / Volume V - Utilização do espectro de rádio frequência aeronáutica; Anexo 

11 - Serviços de tráfego aéreo; Anexo12 - Busca e salvamento; Anexo13 - Investigação de acidentes e 

incidentes aeronáuticos; Anexo 14 – Aeródromos / Volume I – Projeto e operações dos aeródromos / 

Volume II – Heliportos; Anexo15 - Serviços de informação aeronáutica; Anexo16 - Meio ambiente / 

Volume I: Ruído de aeronaves e Volume II: As emissões de motores de aeronaves; Anexo17 – 

Segurança (Security); Anexo18 - O Transporte seguro de artigos perigosos por via aérea. 
39

 A Convenção Internacional de Aviação Civil (Disponível no Portal da ICAO da internet pelo Doc 

7300) foi estabelecida originalmente em inglês na Conferência de Aviação Civil Internacional 



51 

 

agosto daquele ano. A sede da ICAO está situada em Montreal, no Canadá, mas ela 

também possui escritórios em todos os continentes do planeta, contando atualmente 

com 191 países-membros. A partir da cooperação dos Estados contratantes, este fórum 

mundial estabelece normas e regulamentos que se aplicam a todos os domínios da 

aviação civil, promovendo debates sobre a segurança contra atos ilícitos (security) e 

sobre a segurança de voo (safety). Apesar de promover o entendimento político entre os 

Estados, de padronizar procedimentos e elencar as melhores práticas regulatórias, 

trabalhando pela implementação de políticas comuns, a ICAO não impõe suas 

recomendações, respeitando a soberania de cada país. 

Para isso, o Brasil conta com o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) -  Lei nº 

7.565, de 19 de dezembro de 1986 – que delega competência à autoridade aeronáutica 

(CBA, art. 66) para estabelecer os padrões mínimos de segurança através de 

Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica (RBHA). Estes regulamentos 

foram atualizados pela Resolução nº 30 de 21/05/2008
40

 da ANAC, que institui e 

estabele os critérios de elaborações dos atuais Regulamentos Brasileiros de Aviação 

Civil (RBAC) e Instruções Suplementares (IS). 

Assim, para atender ao disposto no art. 37 da Convenção de Chicago, referida à 

uniformidade prescritiva entre as organizações estrangeiras e edição de normas que 

tratem dos requisitos aplicados aos diferentes setores da aviação civil - operações de 

aeronaves, infraestrutura aeroportuária, licenças de pessoal, proteção contra atos de 

interferência ilícita, aeronavegabilidade, proteção ambiental e demais assuntos 

estabelecidos pelos Anexos da ICAO - o Brasil adotou a mesma classificação e 

numeração dos regulamentos estabelecidos internacionalmente, de acordo com o grupo 

respectivo de cada assunto, a saber: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
celebrada em Chicago, tendo como cláusula final a formalização de compromisso de tradução da 

mesma para a língua francesa e espanhola. Na terceira Assembleia, o Conselho deliberou providências 

para as traduções da Convenção, entendendo-se que os ditos textos serviriam apenas para fins internos 

da organização (Resolução A3-2), finalmente concluídas em 19 de fevereiro de 1952, na 9ª sessão de 

seu 15º período de sessões.  Com 96 artigos, o texto original deste Tratado foi assinado pelos chefes 

dos Estados contratantes, sendo o Brasil representado pelo Sr. Fernando Lobo, e depositado nos 

arquivos do Governo dos Estados Unidos da América, e entrou em vigor no dia 04 de abril de 1947. 

Atualmente o Doc 7300 encontra-se em sua nona Edição, disponibilizada também no idioma russo. 
40

 Posteriormente alterada pela Resolução nº 162 de 20/07/2010 da ANAC. 
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Grupo Numeração Assunto Tratado 

I 00 a 09 Geral 

II 10 a 19 Procedimentos administrativos 

III 20 a 59 Aeronaves 

IV 60 a 69 Pessoal de voo e de solo 

V 70 a 89 Reservado 

VI 90 a 117 Operação de aeronaves – regras gerais 

VII 118 a 139 Operações de empresas de transporte/serviços aéreos 

VIII 140 a 149 Escolas e empresas certificadas 

IX 150 a 179 aeródromos e infra estrutura aeroportuária 

X 180 a 199 Regulamentação administrativa 

XI 200 a 399 Regulamentos específicos 

XII 400 a 999 Outros assuntos 

Tabela 2.1 – Classificação dos Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil 

 

Desse modo, os regulamentos brasileiros que se aplicam ao “Pessoal de voo e de 

solo” recebem numeração compreendida ao grupo IV, de 60 a 69, como é o caso do 

recentemente publicado RBAC nº 67, que estabelece os “Requisitos para concessão de 

Certificados Médicos Aeronáuticos, para o credenciamento de médicos e clínicas e para 

o convênio com entidades públicas”. 

Vale notar que o modelo usado pelo Brasil está baseado no formato adotado pelo 

Federal Aviation Regulations (FAR) dos Estados Unidos da América. Assim como o 

Brasil, a maior parte da comunidade civil internacional adota o modelo americano, e 

isto se deve ao fato de que os Estados Unidos constituem o maior mercado aeronáutico 

do mundo, não só pelas importações e exportações de material aeronáutico como 

também pelas atividades das indústrias de transporte aéreo. Então, o RBAC no Brasil 

equivale ao FAR nos EUA, ao British Airworthiness Regulations (BCAR) e Civil 

Aircraft Inspections Procedures (CAIP), no Reino Unido da Grã-Bretanha, ao 

Règlement del’Air, da Direção Técnica de Construções Aeronáuticas na França, ao Joint 

Airworthiness Requirements (JAR), da Comunidade Econômica Europeia etc.. 

As fiscalizações realizadas no Brasil pela Agência Nacional de Aviação Civil são 

pautadas, então, nos requisitos estabelecidos em seus RBACs e Instruções 

Suplementares (IS)
41

. As IS definem as normas suplementares de caráter geral editada 

pelo Superintendente da área competente, objetivando esclarecer, detalhar e orientar a 

aplicação e o modo de cumprimento de requisito previsto em RBAC. Por denição, a IS 

não pode contrariar requisitos estabelecidos em RBAC ou outro ato normativo, mas seu 

cumprimento é obrigatório; caso contrário, outro meio ou procedimento alternativo de 

                                                           
41

 Disponíveis no Portal da ANAC na internet em: http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha.asp  

http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha.asp
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cumprimento adotado deverá ser demonstrado pelo ente regulado e aceito de forma 

expressa pela ANAC. 

O Anexo 1 da Convensão de Chicago
42

 embasa os principais regulamentos 

brasileiros referidos às licenças e habilitações de pilotos (piloto aluno, piloto privado, 

piloto comercial, piloto com tripulação múltipla, piloto de linha aérea, piloto de 

planador e piloto de balão livre) e habilitações para voo por instrumentos, para instrutor 

de voo; licença para membros de tripulação de voo que não são pilotos (mecânico de 

voo, navegador de voo e operador de rádio); licenças e habilitações para o pessoal que 

não pertence a tripulação de voo, a saber, pessoal de manutenção de aeronaves (técnico 

e mecânico); controlador de tráfego aéreo (inclusive aluno);  pessoal responsável pelas 

operações de voo; despachante operacional de voo;  operador de estação aeronáutica e 

pessoal de meterologia aeronáutica. O Anexo 1 também estabelece os requisitos 

médicos aplicáveis às outorgas dessas licenças. 

Uma diferença entre o que a ICAO preconiza e as normas brasileiras pode ser 

observada no tratamento dado ao comissário de voo. Enquadrado nas definições dadas 

pelo Brasil ao aeronauta
43

 e ao tripulante
44

, lhe são conferidas licenças, habilitações e 

demais prerrogativas para a categoria, conforme estabelecido pelo RBHA 63 e RBAC 

67, sem que isso seja uma exigência prevista no Anexo 1. Outras diferenças decorrem 

da própria evolução técnica dos equipamentos de voo, como é o caso da tendência a 

extinção dos postos de trabalho do navegador de voo e do operador de rádio, cujas 

funções puderam ser incorporadas às atividades dos pilotos pela introdução de 

aeronaves automatizadas. 

Apresentaremos a seguir os principais RBHA/RBAC e IAC/IS referidos à licença 

de pessoal e regulamentos afins publicados pela ANAC
45

: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 O Anexo 1, que trata da Licença de pessoal, recebeu sua 11º edição em julho de 2011. 
43

 A Lei 7.183/84 define aeronauta, em seu art. 2º, como “o profissional habilitado pelo Ministério da 

Aeronáutica, que exerce atividade a bordo de aeronave civil nacional, mediante contrato de trabalho”. 
44

 De igual modo, segundo o art. 156 do Código Brasileiro da Aeronáutica, Lei nº 7.565/86, tripulantes 

são “as pessoas devidamente habilitadas que exercem função a bordo de aeronaves”. 
45

 Disponíveis em: http://www.anac.gov.br/Area.aspx?ttCD_CHAVE=14  

http://www.anac.gov.br/Area.aspx?ttCD_CHAVE=14
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RBAC 

(RBHA) e IS 

(IAC) 

Ementa 

RBHA 61 Requisitos para concessão de licenças de pilotos e de instrutores de voo 

RBHA 63 Mecânico de voo e comissário de voo 

RBHA 65 Despachante operacional de voo e mecânico de manutenção aeronáutica 

RBAC 67 
Requisitos para concessão de Certificados Médicos Aeronáuticos, para o credenciamento 

de médicos e clínicas e para o convênio com entidades públicas 

RBAC 120 Programa de prevenção do uso indevido de substâncias psicoativas na aviação civil; 

RBAC 121 

Requisitos operacionais: operações domésticas, de bandeira e suplementares / Apêndice S 

– Estrutura do programa de gerenciamento de risco de fadiga humana – PGRF 

(AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2012: em fase de análise das contribuições) 

IAC 3134 Transporte aéreo público de enfermos 

IAC 3201 Atividades dos INSPAC e examinadores credenciados 

IAC 3203 Registro de horas de voo em Cadernetas Individuais de Vôo 

IAC 3204 Autorização para movimentar aeronaves em aeroportos 

IAC 3208 Instruções referentes à concessão de qualificação de operação ILS CAT II para pilotos 

IAC 3221 Constituição de comissões, bancas examinadoras e realização de exames 

IAC 3234 Concessão de licença e certificados para pessoal militar, quando na reserva 

IAC 3235 Designadores para aeronaves que requerem qualificação de tipo 

IAC 3252 Registro de horas de vôo de tripulantes 

IAC 3253 Expedição de comprovantes de horas de voo 

IAC 3255 Concessão de Certificado de Operador de Equipamentos Especiais (OEE) 

IAC 3257 Instrução no Sistema de Aviação Civil 

IAC 3401 Credenciamento de médicos e clínicas médicas 

IAC 3403 Instruções para preenchimento do Certificado de Capacidade Física (CCF) 

IAC 060-1001 Piloto de acrobacia aérea e de demonstração aérea 

IAC 060-1002A 
Treinamento em gerenciamento de recursos de equipes (Corporate Resource Management 

– CRM) 

IAC 060-1003 Licenças e certificados de habilitação técnica 

IAC 061-1002 Revalidação do certificado de habilitação técnica de piloto privado 

IAC 061-1004 
Qualificação e aprovação de dispositivos de treinamento de vôo baseados em 

computadores pessoais (PCATD) 

IAC 063-1001 
Verificação de competência para concessão de licenças e habilitações de comissários de 

voo 

IS 061-001A Procedimentos para declaração online de experiência de voo 

IS 067-001A Procedimentos para reconhecimento de Curso Básico de Perícia Médica na Aviação Civil 
Tabela 2.2 - RBAC (RBHA) e IS (IAC) publicados pela ANAC. 

 

 

2.2 A segurança no trabalho aéreo 

 

Os investimentos dirigidos à segurança no trabalho na indústria aeronáutica 

destinam-se à segurança de voo. Os estudos e pesquisas referidos à segurança 

ocupacional na aviação
46

 ocorrem praticamente sem a participação da ICAO, uma vez 

                                                           
46

 Se referindo à escassez de estudos científicos no campo da saúde ocupacional dos tripulantes, a 

pesquisadora Consendey (2000) observou que em 1974 PRESTON já constatava que “(...) pouca 

atenção tem sido dada à carga de trabalho e às condições de trabalho da tripulação de cabine no 

transporte por aeronave”. Passados 26 anos ela percebeu que a situação não havia mudado. Depois de 

fazer uma varredura literária sobre pesquisas científicas voltadas para a saúde da tripulação e mais 

especificamente para a saúde do comissário de voo, ela pôde apresentar uma lista restrita de pesquisas 

científicas nacionais e internacionais publicadas nessa área, a saber: MACGRATH  et  al.,  1954,  
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que o seu principal objetivo é a segurança operacional
47

. Na verdade, quando a ICAO se 

refere à segurança, trata-se tão somente de segurança contra atos ilícitos (security) ou à 

segurança das operações aéreas ou segurança de voo (safety). Apesar de algumas 

disfunções decorrentes da saúde do trabalhador poder comprometer a segurança dos 

voos, essa correlação nem sempre pode ser aferida. Os problemas de saúde que 

incapacitam o tripulante ao trabalho são atestados por médicos peritos com formação 

em medicina de voo e os critérios aplicados aos exames periciais dizem respeito a 

doenças incompatíveis com a função exercida pelo tripulante durante as operações 

aéreas.
48

 

Assim, se os requisitos médicos aplicados ao piloto de linha aérea são mais 

restritivos que os aplicados ao mecânico de voo, isso tem a ver com o grau de 

importância de suas funções a bordo na coordenação do voo. Esse raciocínio se aplica 

aos requisitos de saúde para o piloto privado, que são mais brandos, pois o impacto 

causado pelo acidente na aviação desportiva é significativamente menor que as 

consequências dos danos oferecidos pelos voos regulares operados por empresas de 

linhas aéreas. Assim, apesar de não ser uma exigência da ICAO, os requisitos de saúde 

para os comissários de voo no Brasil se assemelham aos de piloto privado, pois apesar 

de desenvolverem atividades em voos de linha, sua a função é secundária para a 

coordenação do voo. Assim, a lógica que define os critérios para os requisitos de saúde 

se instaura em função do grau de importância para o voo da tarefa assumida a bordo, do 

tipo de operação realizada e do número de pessoas afetadas com a operação. Nesse 

sentido, a atenção dada para saúde do tripulante relaciona-se diretamente a sua função 

para a segurança de voo, tendo em vista os riscos envolvidos na operação. Desta 

maneira, se os altos índices de segurança operacional vierem a superar a variável 

                                                                                                                                                                          
ASTRAND; KILBOM, 1969, GREEN, 1969, CAMERON, 1969, CAMERON, 1969b, 

MACFARLAND, 1971, BARNES, 1973, PRESTON et al., 1973, MACFARLAND, 1974, 

PRESTON, 1974, SCOTT, 1975, BUCK, 1976, VIEILLEFOND et al., 1977, PRESTON, 1978, 

IGLESIAS et al., 1980, REED et al., 1980, YOSHIOKA et al., 1982, WINKEL, 1983, GAUME, 

1984, NATIONAL RESEARCH COUNCIL COMMITTEE ON AIRLINER CABIN AIR QUALITY, 

1986, GARTMANN, 1988, IGLESIAS et al., 1989, SUVANTO et al., 1990, CESTEH, 1991, 

PESSOA, 1992, SUVANTO et al., 1993, HAUGLI et al., 1994, RIBEIRO et al., 1997, COSENDEY 

et al., 1998, RIBEIRO, 1999. 
47

 Os principais objetivos da ICAO são o desenvolvimento dos princípios e técnicas de navegação aérea 

internacional e a organização e o progresso dos transportes aéreos, de modo a favorecer a segurança, a 

eficiência, a economia e o desenvolvimento dos serviços aéreos. Desenvolve também um trabalho 

importante no campo da assistência técnica, procurando organizar e dar maior eficiência aos serviços 

de infraestrutura aeronáutica nos países em desenvolvimento. 
48

 Conforme descrito no RBAC 67, “Requisitos para concessão de Certificados Médicos Aeronáuticos, 

para o credenciamento de médicos e clínicas e para o convênio com entidades públicas”. 
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“saúde”, então, não seria incorreto inferir que o tema da saúde do trabalhador seria 

delegado pelas autoridades aeronáuticas aos órgãos do trabalho, previdência social e 

demais setores afetos à saúde pública. A segurança no trabalho na indústria aeronáutica 

refere-se, portanto, à segurança de voo. 

Outro aspecto que devemos ressaltar diz respeitos às vantagens econômicas 

decorrentes da segurança de voo para as organizações, uma vez que os acidentes 

produzem repercussões financeiras. No caso da aviação, um único acidente pode trazer 

prejuízos irremediáveis pondo em risco a própria existência da empresa. Desse modo, a 

cultura de segurança de uma empresa aérea está intimamente atrelada à maturidade 

administrativa e financeira da organização. 

Quando a aviação comercial começou a ser utilizada como meio de transporte 

público, no início do século passado, a segurança no trabalho já era tema de alguns 

estudos e pesquisas e os acidentes industriais já eram analisados e entendidos a partir de 

alguns métodos empíricos. Os métodos de análise dos custos provocados pelos 

acidentes no trabalho ainda hoje são referidos aos estudos desenvolvidos pelo 

engenheiro Herbert Willian Heinrich, que trabalhava em um setor de fiscalização da 

companhia de seguros americana Travelers Insurance Company. O seu livro “Industrial 

Accident Prevention: A Scientific Approach”, publicado em 1931, continua fazendo 

parte da literatura sobre segurança no trabalho e suas conclusões e concepções de base 

têm sido integradas ao desenvolvimento dos métodos de análise adotados na aviação e 

no mundo do trabalho em geral (ALVARADO, 1998, CENIPA, 2000
49

, MOREIRA, 

2001, PANDOLFI, 2005). 

O mundo do trabalho é dinâmico e as situações de cada ocorrência vivida são 

singulares. Fazer transposições de modelos não é tarefa simples. Para melhor descentrar 

nosso olhar, vejamos um exemplo que ilustra o regime de trabalho imposto pelo avanço 

industrial durante o século XIX. No início de 1800, a evolução técnica dos 

equipamentos produtivos permitiu que mulheres e crianças pudessem operar as 

máquinas de tecelagem recebendo menores salários que os homens. No início, os donos 

das fábricas compravam o trabalho das crianças pobres nos orfanatos, mas como os 

                                                           
49

 Apostila elaborada para o Curso de Investigação e Prevenção de Acidentes com a finalidade de 

apresentar os principais fatos históricos da prevenção de acidentes aeronáuticos no Brasil, a disciplina 

da conduta do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), as teorias 

do acidente, a escala de gravidade das ocorrências e os principais campos de pesquisa das 

investigações. 
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salários dos operários não eram suficientes para o sustento da família, pais e mães foram 

obrigados a levar seus filhos para também trabalharem nas fábricas. Reproduz-se a 

seguir o depoimento de um capataz de aprendizes numa fábrica de tecidos de algodão 

perante uma Comissão do Parlamento em 1816, sobre crianças obrigadas ao trabalho 

fabril: 

_ Eram aprendizes órfãos? _ Todos aprendizes órfãos. 

_ E com que idades eram admitidos? _ Os que vinham de 

Londres tinham entre 7 e 11 anos. Os que vinham de 

Liverpool, tinham 8 a 15 anos. 

_ Até que idade eram aprendizes? _ Até 21 anos. 

_ Qual o horário de trabalho? _ De 5 da manhã até 8 da noite. 

_ Quinze horas diárias era um horário normal? _ Sim. 

_ Quando as fábricas paravam para reparos ou falta de algodão, 

tinham as crianças, posteriormente, de trabalhar mais para 

recuperar o tempo parado? _ Sim. 

_ Havia cadeiras nas fábricas? _ Não. Encontrei com 

frequência crianças pelo chão, muito depois da hora em que 

deveriam estar dormindo. 

_ Havia acidentes nas máquinas com as crianças? _ Muito 

frequentemente. (Report of the Minutes of Evidence Taken 

Before the Selected Committee on the State of the Children 

Employed in the Manufactories, 1816, pp. 178-180. Apud 

HUBERMAN, 1936, p 191) 

 

Esses registros sobre o período industrial na Inglaterra exibem conceitos, valores e 

ideologias reunidas pelo trabalho e qualquer tentativa de comparação com a época atual 

torna-se precária se não considerarmos as diferentes perspectivas e concepções de 

mundo que se espraiam sobre as técnicas, as concepções sobre a saúde ocupacional, 

sobre a criança, a educação do homem em sua infância, as aspirações de futuro, a moral, 

os direitos humanos, do trabalhador, das minorias, da condição social da mulher, as 

práticas da medicina do trabalho, as políticas, as guerras etc.. O fato de vivermos em 

mundos diferentes não nos autorizaria a reduzir um evento passado a um simples 

itinerário em linha reta que conduziu as demais ocorrências até o ponto em que agora 

estamos, seja culturalmente, seja moral ou espiritualmente, ou ainda, tecnicamente. 

Pouco se reflete sobre quais são os valores que instituem as práticas na aviação 

atual e sobre os efeitos que decorrem dos modelos de base hoje adotados. Nosso desafio 

seria buscar nos desvencilhar das sucessões cronológicas que suscitam a perspectiva de 

progresso, não tomando por princípio o pressuposto que assumiria o momento atual 

como o ponto final de um processo que teria se originado no passado e que fora se 

desenvolvendo ao longo do tempo até chegar ao estágio em que nos encontramos hoje. 

Ao olharmos para o passado, devemos perceber quais são as lentes que organizam nosso 
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entendimento sobre o mundo do trabalho. Várias são as que nos mostram as superações 

técnicas em cada período da história, desde as modificações produzidas pelo artesanato 

profissional, passando pela expansão do mercado e pela compreensão das forças que 

produziram a indústria capitalista
50

. Assistimos aos estímulos dados para a produção 

industrial e também podemos perceber as transformações das condições de saúde no 

trabalho. O sistema administrativo ocorrido a partir do início do século XX alterou a 

concepção das linhas de montagem das grandes indústrias. Enfim, olhando para trás, 

sentimo-nos quase autorizados a pensar que evoluímos ao ponto de esquecermos de que 

em nossos dias a descrição do trabalho está encoberta por pressuposições e valores 

implicados às análises, aos julgamentos e avaliações das atividades realizadas. 

Mas as coisas poderiam ser de outro modo não fossem certas contingências. 

Depois de tantas lutas e embates humanos, o mundo do trabalho no ocidente poderia 

estar organizado de outro modo. Mas é difícil resistir à tendência em descrever o 

passado de forma simples, racional e organizado. Mais difícil ainda seria abrir mão de 

sistemas teóricos consolidados ou instituídos que facilitam o trabalho de relatar a 

história através de quadros de referências, e outros recursos explicativos, apesar do 

prejuízo que tais explicações imprimem sobre a descrição do momento atual. Se 

estamos aqui e agora é porque tudo o que veio antes se organizou a partir de uma 

simples finalidade, a partir de um telos, uma razão final sobre todas as coisas: minha 

própria existência. 

 

 

2.3 Os custos dos acidentes de trabalho 

 

Como avaliar os custos dos acidentes de trabalho não cobertos pelo seguro? Qual 

seria o ônus do acidente de trabalho para o empregador? Como aferir os critérios de 

alocação de recursos e investimentos em segurança? Visando responder a questões 

                                                           
50

 Conforme as palavras de William Petty, famoso economista do século XVII: “A fabricação da roupa 

deve ficar mais barata quando um carda, outro fia, outro tece, outro puxa, outro alinha, outro passa e 

empacota, do que quando todas as operações mencionadas são canhestramente executadas por uma só 

mão.” (Willian Petty, Economic Writings, vol. I, p. 260. Compilação de C. H. Hull. Cambridge 

University Press, 1899. Apud. HUBERMAN, 1936, p.120) 
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dessa natureza, Heinrich (1931) considerou que os custos dos acidentes de trabalho se 

dividiam em dois grandes grupos. Os custos diretos e os custos indiretos. Os primeiros, 

também designados por segurados, por representar a quantia total dos benefícios pagos 

pelas companhias de seguro nas indenizações aos danos sofridos pelas empresas em 

decorrência dos acidentes, englobam: indenizações, gastos em assistência médica e 

encargos trabalhistas. Os custos indiretos, também designados por não segurados, 

englobam uma série de fatores ligados à cadeia do acidente de trabalho. Pela primeira 

vez os acidentes industriais puderam ser classificados e traduzidos em valores 

financeiros. A relação entre os dois tipos de custos pôde ser traduzida pela conhecida 

imagem do “Iceberg”, na qual os custos indiretos (invisíveis) representam quatro vezes 

os custos diretos (visíveis). Desse modo Heinrich concluiu que o custo total dos 

acidentes seria o quíntuplo do custo direto, conforme podemos perceber através da 

seguinte expressão cunhada por ele para calcular os Custos dos Acidentes. 

Cacc = Cas + Ch = 5Cas 

Cacc = custos dos acidentes; 

Cas = custos de assistência médica e indenizações; 

Ch = custos indiretos ou ocultos suportados diretamente pelo empresário 

(calculado mediante 10 fatores dos custos ocultos dos acidentes); 

Ch = 4Cas 

 

Os custos de assistência médica e indenizações dos acidentes (Cas) são facilmente 

contabilizáveis. Os custos indiretos (Ch) ou ocultos (hidden) são suportados diretamente 

pelo empregador e, geralmente, não têm um tratamento contabilístico. Através de uma 

análise empírica de casos de acidentes cobertos por sua seguradora e da avaliação de 

supervisores de algumas empresas analisadas, Heinrich concluiu que o custo oculto era 

aproximadamente quatro vezes superior aos gastos com assistência médica e 

indenizações. Inicialmente ele enumerou dez fatores para compor este custo oculto, 

envolvendo custos com o tempo perdido pelo trabalhador acidentado e por outros 

empregados que param o trabalho por curiosidade, simpatia, para dar assistência ao 

acidentado ou por outras razões; o tempo perdido por supervisores ou outros executivos 

para prestar assistência ao acidentado, para investigar as causas do acidente, para 

transferir as tarefas do trabalhador acidentado para outro empregado, para selecionar e 

treinar um substituto ou para preparar relatórios do acidente para as agências 

fiscalizadoras; além do tempo gasto para a prestação de primeiros-socorros; custos 

materiais; custo incidental devido à interferência com a produção; custos comerciais e 

administrativos, entre outros. 
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O levantamento do custo não segurado dos acidentes de trabalho no Brasil pode 

ser realizado a partir dos procedimentos normativos estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em muitos aspectos, as classificações 

orientadoras dessa norma se assemelham às concepções originais de Heinrich. Para 

levantamento do custo não segurado, a ABNT recomenda considerar, entre outros, os 

seguintes elementos: 

• Despesas com reparo ou substituição de máquina, 

equipamento ou material avariado; 

• Despesas com serviços assistenciais não segurados; 

• Pagamento de horas extras em decorrência do acidente; 

• Despesas jurídicas; 

• Complementação salarial ao empregado acidentado; 

• Prejuízo decorrente da queda de produção pela interrupção do 

funcionamento da máquina ou da operação de que estava 

incumbido o acidentado, ou da impressão que o acidentado 

causa aos companheiros de trabalho; 

• Desperdício de material ou produção fora de especificação, 

em virtude da emoção causada pelo acidente; 

• Redução da produção pela baixa do rendimento do 

acidentado, durante certo tempo, após o regresso ao trabalho; 

• Horas de trabalho dispendidas pelos supervisores e por outras 

pessoas: Na ajuda do acidentado; Na investigação das causas 

do acidente; Em providências para que o trabalho do 

acidentado continue a ser executado; Na seleção e preparo de 

novo empregado; Na assistência jurídica; Na assistência 

médica para os socorros de urgência; No transporte do 

acidentado. (BRASIL. ABNT, NBR 14280, item 3.8.3, 2001) 

 

Ainda sobre a noção de custos não segurados, vale observar a consideração da 

ICAO sobre o custo financeiro decorrente de acidentes causados por um desempenho 

dos trabalhadores abaixo do ideal. O item 2.5.6 do Human Factors Training Manual da 

ICAO (1998)
51

 sugere que todo gerenciamento deve avaliar as consequências 

financeiras da decisão decorrente do dilema entre segurança e produção
52

. Este dilema 

envolve riscos e o gestor deve considerar o custo envolvido em aceitar esse risco, 

avaliando quanto vai custar um acidente para a organização. Embora haja custos 

segurados (cobertos mediante pagamento de prêmios para as companhias de seguros) 

que podem ser recuperados, há também os custos não segurados, que podem valer o 

dobro ou o triplo dos custos segurados.
53

 O Manual da ICAO apresenta ainda a seguinte 

                                                           
51

 Doc 9683-AN/950, Human Factors Training Manual, First Edition – 1998. 
52

 O risco “zero” de acidentes significando a não produção. 
53

 A relação entre custos segurados e não segurados varia conforme o autor, o método utilizado, a 

complexidade dos fatores considerados e os acidentes analisados. Heinrich (1931) estimou em 1:4; 

Lopes (2009), analisando acidentes ocorridos em 2007 em duas empresas localizadas em São Paulo, 

encontrou valores iguais a 1:7,65 e 1:2,87, respectivamente. Rikhardsson e Impgaard (2004) referem-

se aos estudos de Monnery (1998), que apontam para uma relação de 1:3,3 entre custos diretos e 

indiretos de acidentes em um departamento de compensação de cheques. Aaltonen et al. (1996) 
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lista de custos não segurados: Franquias de seguros; perda de tempo e horas extras; 

custo da investigação; custo de contratação e treinamento de substitutos; perda de 

produtividade do pessoal ferido; custo da restauração da ordem; perda do uso do 

equipamento; custo de aluguel ou arrendamento de equipamentos de substituição; 

aumento dos custos operacionais dos equipamentos que não sofreram danos; perda de 

peças ou equipamentos específicos; multas e não conformidades; honorários 

advocatícios decorrentes do acidente; aumento do prêmio (valor pelo qual o segurado 

paga para obter a garantia dos bens assegurados) do seguro; indenizações que excedem 

a cobertura do seguro; perda de negócios e danos à reputação; além de custo com ações 

corretivas. 

Esse assunto foi retomado com mais detalhes no Safety Management Manual 

(ICAO, 2009) que trouxe para o centro da gestão de riscos da segurança a análise do 

custo-benefício dos acidentes, considerando os dois tipos de custos: Os custos diretos e 

os custos indiretos. Os custos diretos são descritos como óbvios e fáceis de determinar. 

Eles dizem respeito principalmente aos danos físicos e incluem retificação, substituição 

ou reparos de danos em aeronaves, equipamentos, bens e lesões. No item 5.3.8 deste 

Manual, encontramos uma observação assemelhada àquela inaugurada por Heinrich em 

1931, de que os elevados custos subjacentes a certas consequências extremas de perigos, 

tal como os que decorrem de um acidente, podem ser reduzidos pela indenização do 

seguro, mas o seguro não cobre as consequências dos riscos que estão sob a 

responsabilidade da organização. A cobertura do seguro apenas transfere o risco 

monetário da organização para a seguradora. Limitar-se à compra de um seguro para 

transferir o risco monetário é fundamental, mas dificilmente poderá ser considerado 

como uma estratégia de gestão da segurança, pois o risco permanece não solucionado. É 

preciso, então, considerar os custos indiretos. O item seguinte ressalta que os custos que 

não são diretamente cobertos pelo seguro, podem representar um montante bem maior 

que os custos diretos. E como tais custos não são óbvios algumas vezes eles são 

postergados pela organização. A lista de exemplos de custos não segurados é 

reapresentada da seguinte forma no Safety Management Manual da ICAO: 

  a) Perda de negócios e danos à reputação da organização. 

Muitas empresas não permitem que seu pessoal voe em 

                                                                                                                                                                          
desenvolveram uma Árvore de Consequência de acidentes (ACA) para ilustrar o custo não-segurado - 

metodologia que consiste em documentar dados relativos às consequências dos acidentes para a 

sociedade, para empresa e para a pessoa envolvida. 
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uma companhia aérea com um registro de segurança 

questionável. 

  b) Perda do uso do equipamento. Isso equivale à perda de 

receitas. A substituição do equipamento implica em 

comprar ou alugar outros equipamentos em condição de 

uso. 

 c) Perda de produtividade dos funcionários. Se as pessoas 

acidentadas tornaram-se incapacitadas para o trabalho, a 

legislação trabalhista pode exigir que elas continuem a 

receber alguma compensação. Além disso, essas pessoas 

terão de ser substituídas, pelo menos a curto prazo, 

incorrendo no custo para a organização de salários, 

treinamento, horas extras, além de aumentar a carga de 

trabalho dos demais trabalhadores. 

d) Investigação e saneamento (clean-up). Estes custos muitas 

vezes não são cobertos pelo seguro. Os operadores podem 

ter que arcar com os custos da investigação, incluindo o 

envolvimento de seu pessoal, bem como o custo dos testes 

e análises, a recuperação dos destroços e a restauração do 

local do evento. 

e) Franquias de seguros. Obrigação do segurado para cobrir a 

primeira parcela do custo da franquia a ser pago. Para 

efeitos de seguro, isso também coloca a empresa em uma 

categoria de maior risco e, portanto, pode resultar em 

prêmios mais elevados. Por outro lado, a implantação de 

intervenções de mitigação de riscos pode ajudar a 

empresa a negociar um prêmio mais baixo. 

 f) Ações jurídicas e pedidos de indenização. Os custos legais 

podem rapidamente se acumular. Embora seja possível 

assegurar os danos e a responsabilidade civil, é 

praticamente impossível cobrir o custo do tempo perdido 

com ações judiciais e pedidos de indenização. 

g) Multas e não conformidades. As autoridades do governo 

podem aplicar multas e não conformidades, podendo 

encerrar as operações inseguras. (ICAO, 2009, Doc 9859 

AN/474, item 5.3.9) Tradução e adaptação nossas.
54

 

 

Guardadas as devidas proporções referentes à natureza do ambiente estudado, é 

visível a semelhança entre as concepções e orientações de cálculos para os custos 

                                                           
54

 a) Loss of business and damage to the reputation of the organization. Many organizations will not 

allow their personnel to fly with an airline with a questionable safety record. b)  Loss of use of 

equipment. This equates to lost revenue. Replacement equipment may have to be purchased or leased. 

Companies operating a one-of-a-kind aircraft may find that their spares inventory and the people 

specially trained for such an aircraft become surplus. c)  Loss of staff productivity. If people are 

injured in an occurrence and are unable to work, labour legislation may still require that they 

continue to receive some form of compensation. Also, these people will need to be replaced, at least 

for the short term, with the organization incurring the cost of wages, training, overtime, as well as 

imposing an increased workload on the experienced workers. d)  Investigation and clean-up. These 

are often uninsured costs. Operators may incur costs from the investigation including the cost of the 

involvement of their staff in the investigation, as well as the cost of tests and analyses, wreckage 

recovery and restoring the event site. e)  Insurance deductibles. The policyholder’s obligation to 

cover the first portion of the cost of any event must be paid. A claim will also put a company into a 

higher risk category for insurance purposes and therefore may result in increased premiums. 

(Conversely, the implementation of safety mitigation interventions could help a company to negotiate 

a lower premium).  f)  Legal action and damage claims. Legal costs can accrue rapidly. While it is 

possible to insure for public liability and damages, it is virtually impossible to cover the cost of time 

lost handling legal action and damage claims. g)  Fines and citations. Government authorities may 

impose fines and citations and possibly shut down unsafe operations. 
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indiretos gerados pelos acidentes apresentados pela ICAO e os estabelecidos por 

Heinrich, apesar de não termos encontrado quaisquer referências explícitas a esse autor 

em seus Manuais. Isso ainda ocorrerá nas correlações entre os principais fatores 

contribuintes para os acidentes aéreos, conforme apresentaremos a seguir. 

 

 

2.4 Os fatores contribuintes dos acidentes de trabalho 

 

Depois de analisar uma quantidade significativa de acidentes industriais Heinrich 

pôde estabelecer uma pirâmide para a ocorrência dos acidentes, em cujo ápice figura um 

acidente com lesão incapacitante, tendo sido antecipado por 29 acidentes com lesões 

menores (ocupando o meio da figura) e outros 300 acidentes sem lesão, situados na base 

dessa mesma pirâmide. De acordo com Campelo (2004), outras pirâmides semelhantes à 

de Heinrich foram construídas com diferentes proporções por Bird (1975), Fletcher 

(1974) e Skiba (1979).  As dimensões da pirâmide de Heinrich foram alargadas, 

conforme o número de ocorrências que prenunciavam o acidente grave cujos custos 

eram passíveis de ser determinados, conforme as diferentes ocorrências. 

A teoria de Heinrich também faz alusão à imagem de cinco pedras de dominó 

justapostas em série ilustrando que todo acidente é “causado”, ou seja, o acidente nunca 

acontece sozinho. Cada pedra do dominó enfileirado representaria um aspecto da cadeia 

linear de eventos, na qual o acidente seria um deles. A pedra nº 1, representando o 

ambiente social; a pedra nº 2, a falha da pessoa; a pedra nº 3, os atos inseguros 

provocados pelo trabalhador e condições inseguras; a pedra nº 4 seria o acidente 

propriamente dito; e a pedra nº 5, a lesão provocada pelo acidente. Essa imagem ilustra 

o grau de interdependência e sucessão produzido por cada fator (cada pedra do dominó), 

onde a queda da primeira desencadearia as sucessivas quedas que conduziriam ao 

acidente com lesão. Ela também ilustra que se um dos fatores contribuintes for 

removido, a sequência seria interrompida fazendo com que a lesão não viesse a ocorrer. 

O destaque foi dado para o centro da série representado pela pedra nº 3, atos inseguros 

provocados pelo trabalhador e condições inseguras. 
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(...) o acidente é um dos cinco fatores da sequência que resulta 

em uma lesão (...) uma lesão é invariavelmente causada por um 

acidente e o acidente por sua vez é sempre o resultado do fator 

que o precede imediatamente. Na prevenção de acidentes a 

mosca do alvo está no meio da sequência - um ato inseguro de 

uma pessoa ou um perigo mecânico ou físico.  (HEINRICH, 

1931, p.13) Tradução nossa.
55

 

 

As ações dos trabalhadores estariam nas origens da maioria dos acidentes. 

Segundo a teoria de Heinrich, 88% de todas as lesões e mortes acidentais poderiam ser 

atribuídas ao que chamou de atos inseguros que eram provocados pelos trabalhadores, e 

15% decorriam de condições inseguras do ambiente de trabalho. Esta estimativa 

polêmica deu início a um longo debate que ainda persiste entre os profissionais de 

Gestão da Segurança (HAGGLUND, 1980, JEFFRIES, 1980). Segundo Heinrich, os 

acidentes de trabalho com ou sem lesão resultam de variados fatores, dentre os quais se 

destacam a personalidade do trabalhador, a prática de atos inseguros e a existência de 

condições inseguras nos locais de trabalho. Mas o próprio autor reconhece as limitações 

de seu método, uma vez que, a rigor, não existiriam limites para o cálculo destes fatores 

ocultos, uma vez que podem variar de empresa para empresa e caso a caso.  

Vale notar que apesar dessa teoria
56

 ter sido estabelecida numa época em que o 

transporte aéreo comercial praticamente inexistia, suas concepções acerca das falhas 

humanas relacionadas ao acidente de alguma forma persistem
57

. Depois de 23 anos de 

experiência em análise de acidentes aeronáuticos no Brasil a investigadora Fajer (2009) 

pôde concluir que não apenas na aviação, mas também para a comunidade em geral, 

ainda prepondera a visão de que os acidentes são o resultado de uma cadeia de 

acontecimentos que culminam com atos inseguros de operadores. 

A visão tradicional de que as investigações de acidentes são um 

pouco mais do que um esforço para atribuir culpas pode ser 

verdade para algumas investigações (por exemplo: processos 

judiciais, os créditos de seguros), mas a maioria dos 

pesquisadores de segurança argumenta que seu objetivo é 

simplesmente impedir o acidente de acontecer novamente.  No 

domínio da aviação, geralmente se considera que os acidentes 

são o resultado de uma cadeia de acontecimentos que 

culminam com atos inseguros de operadores. A aviação não 
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 (...) accident is one of five factors in a sequence that result in an injury (...) an injury is invariably 

caused by an accident and the accident in turn is always the result of the factor that immediately 

precedes it. In accident prevention the bull’s eye of the target is in the middle of the sequence – an 

unsafe act of a person or a mechanical or physical hazard. 
56

 Teoria do “Efeito Dominó” ou “Teoria do Dominó” - “Domino effect” ou “Domino theory” 

(HEINRICH, 1931). 
57

 As estimativas da literatura indicam que 70% a 80% dos acidentes aéreos podem ser atribuídos, pelo 

menos em parte, a erros humanos (SHAPPELL; WIEGMANN, 1996). 
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está sozinha nesta crença, como a comunidade em geral tem 

abraçado uma teoria sequencial de investigação de acidentes 

desde que Heinrich, em 1931, publicou seu primeiro axioma 

sobre a segurança industrial. (FAJER, 2009, p.65) 

 

Apesar de toda a evolução tecnológica absorvida pela indústria aeronáutica, 

podemos destacar pontos comuns e significativos entre a organização do trabalho de 

hoje e do período analisado por Heinrich. Quando a Teoria do Dominó despontou em 

1931, a organização do trabalho já havia evoluído o suficiente, desde a revolução 

industrial inglesa, para que o modelo de produção baseado no lucro já tivesse firmado 

suas bases. As linhas de montagem das indústrias americanas já eram concebidas por 

métodos racionalistas baseados na célebre divisão entre o trabalho de concepção e de 

execução estabelecida por Frédéric Winslow Taylor, a partir de seus estudos sobre a 

organização científica do trabalho (TAYLOR, 1911). Mutatis mutandis, os sistemas 

operacionais na aviação são concebidos, aferidos, investigados e julgados por pessoas 

que não participam da execução do trabalho e que preterem a atividade realizada pelos 

trabalhadores por se pautarem em normas e prescrições da tarefa, o que pode sugerir a 

hipótese de que a divisão do trabalho taylorista continua produzindo reflexos sobre os 

modelos de segurança utilizados na indústria atual. 

O privilégio dado ao erro humano como causa fundamental dos acidentes pode 

reforçar a ideia de que, diferentemente dos operadores humanos, os sistemas projetados 

são praticamente infalíveis. Mas, na contramão da tendência em considerar o erro do 

trabalhador como o principal fator contribuinte dos acidentes o professor de medicina 

do trabalho Ildeberto Muniz de Almeida vem buscando ampliar o perímetro das análises 

de acidentes do trabalho no Brasil. De acordo com seus estudos, o erro humano ainda 

continua no centro do debate sobre a segurança no trabalho. 

A expressão erro humano, por vezes substituída por outra 

equivalente como falha humana, tem sido usada com grande 

frequência em estudos do campo da Saúde e Segurança no 

Trabalho para referir-se a ações e ou omissões de trabalhadores 

do chão de fábrica que estariam associadas, direta ou 

indiretamente, com a ocorrência de acidentes do trabalho. Nos 

sistemas complexos difunde-se a ideia de que, à medida que se 

tornam mais seguros, tendem a apresentar acidentes residuais 

mais graves com o ser humano representando seu elo mais 

fraco. Como consequência, a maioria dos acidentes, 

independentemente da complexidade do sistema produtivo, 

decorreriam de erros humanos. (ALMEIDA, 2003, p. 67) 

 

Para esse autor, o objetivo das práticas de formação e de investigação de acidentes 

deveria se pautar em uma vontade de mudança, incorporando nas análises o estudo das 
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situações habituais de trabalho e a valorização da compreensão de sua variabilidade 

normal e incidental em um processo de constante evolução. As categorias de análise 

deveriam facilitar a sistematização da coleta de dados, devendo haver tantas quanto 

necessário, explorando as interações entre fatores até o limite do conhecimento 

disponível, com abertura de espaço para a discussão e valorização da controvérsia, num 

processo coletivo a ser desenvolvido de modo contínuo. Deve-se buscar o resgate da 

“intuição e da experiência dos trabalhadores, sobretudo daqueles que estão em posição 

subalterna e que não dominam nem as habilidades discursivas nem os instrumentos de 

demonstração matemática e experimental de suas opiniões”. (ALMEIDA, 2001, p. 198) 

 

 

2.5 O homem, o meio e a máquina 

 

Para facilitar a compreensão e integração entre os diferentes profissionais que 

atuam na aviação, Edwards (1972) sugeriu um modelo de representação composto por 

elementos relacionados aos Fatores Humanos e seus sistemas operacionais. A partir 

desse modelo, os ergonomistas poderiam compreender os objetivos e métodos de outros 

colaboradores, e suas dificuldades e restrições poderiam ser entendidas a partir de um 

referencial comum pelos demais trabalhadores. Esse recurso também facilitaria o 

trânsito de informações numa linguagem comum utilizando termos mais simples que os 

empregados pelas ciências “puras” do homem. 

Assim, os responsáveis pelas concepções dos sistemas deveriam considerar a 

interação de três diferentes componentes ou fontes de recursos. A primeira fonte, 

denominada hardware, representaria o aspecto físico do sistema – máquinas, 

construções, veículos, equipamentos, materiais utilizados nas operações, e assim por 

diante. A segunda fonte, muito menos visível, estaria relacionada às regras, 

regulamentos, leis, ordens, procedimentos operacionais padrão, rotinas, práticas e 

hábitos que regem a maneira pela qual o sistema opera e em que a informação dentro 

dele está organizada. Este é o software, que define a maior parte dos documentos. 

Finalmente, os operadores humanos, ou "liveware", comporiam o terceiro sistema. Mas 

como estes três sistemas organizados (hardware, software e liveware) não operam no 
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vácuo, Edwards também considerou um meio ambiente genérico, composto por fatores 

físicos, econômicos, políticos e sociais e todos os demais fatores sobre os quais os 

projetistas dos sistemas operacionais não exercem controle. Por uma questão de 

conveniência eles foram considerados como fatores ambientais, em vez de classificá-los 

nos mesmos termos que as outras fontes de recursos do sistema. Para Elwin Edwards 

(1972) foi uma simples convenção distinguir o "nosso" sistema do resto do universo, 

através de mais uma parte distinta que pudesse fazer interface com os outros três 

elementos. 

O diagrama para representar as interações entre esses diferentes componentes foi 

por ele nomeado com as letras iniciais de cada fator “SHEL” (S = Software; H = 

Hardware; E = Environment e L = Liveware), conforme abaixo: 

 
Figura 2.1 - Modelo SHEL ilustrando a interação entre os três tipos de sistemas e o ambiente 

(EDWARDS, 1972). 

 

Mas o modelo adotado pela ICAO, desde a Human Factors Digest Nº 01 - 

Conceitos Fundamentais Humanos Fatores - Circular 216 de 1989, fora ligeiramente 

modificado por Hawkins em 1975. Essa modificação equiparou o meio ambiente 

(Environment) aos demais componentes do sistema e incluiu a interface estabelecida 

entre os próprios operadores (L-L), destacando as interfaces entre cada elemento que se 

relaciona com o operador humano (Liveware) situado no centro do diagrama. O 

diagrama a seguir representa o modelo SHELL modificado por Hawkins: 
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Figura 2.2 - Modelo SHELL (alterado por Hawkins, 1975) 

A modificação gráfica das bordas serrilhadas de cada bloco foi feita para destacar 

que nesse modelo o encaixe ou o desencaixe de um dos blocos (interface) é tão importante 

quanto as características propriamente ditas de cada bloco, demonstrando que os outros 

componentes do sistema devem ser cuidadosamente combinados. Para Hawkins, o desencaixe 

entre as interfaces pode representar a fonte do erro humano. Esse diagrama de blocos não 

cobre as interfaces que não envolvem os Fatores Humanos (E-S; H-E e H-S) e destina-

se apenas como uma ajuda básica para a compreensão das interfaces relacionadas a eles 

(human factors). Vejamos, então, como esse modelo é apresentado na Circular 238-

NA/143 (ICAO, 1992). 

O operador humano (Liveware) situa-se no centro do modelo SHELL. Como já 

foi dito, esse componente é geralmente considerado como o mais crítico, mas também 

como o mais flexível do sistema. A disciplina Fatores Humanos busca identificar as 

variações de desempenho e as limitações das pessoas para poder prever, controlar e 

mitigar os erros indesejáveis. Comportamentos indesejados dos operadores como o 

estresse, por exemplo, devem ser evitados para que não haja uma eventual quebra no 

sistema. Desse modo, a compreensão das características desse componente central 

torna-se essencial para a realização da combinação entre este fator e os demais. A seguir 

apresentaremos alguns exemplos
58

 de características importantes do componente 

humano que devem ser observados. 

                                                           
58

 Extraídos da Human Factors Digest Nº 6 - Ergonomics - Circular 238-AN/143 (ICAO, 1992). 
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Tamanho e forma física: Na concepção dos equipamentos e do local de trabalho 

dos operadores, as medidas do corpo e dos movimentos devem considerar as variações 

relacionadas a fatores como idade, etnia e gênero. No estágio inicial da concepção dos 

projetos as informações e os dados referidos aos fatores humanos podem ser obtidos 

através da antropometria, biomecânica e cinesiologia. 

Necessidades físicas: As exigências físicas das pessoas, como comida, água e 

oxigênio, são fornecidas pelos estudos na área da fisiologia humana e biologia. 

Características das informações sensoriais (Input): Os seres humanos possuem 

vários sistemas sensoriais que recebem as informações do mundo externo e interno (do 

próprio organismo). Isso lhes permite responder aos eventos exigidos pela tarefa, mas 

os sentidos podem ser enganosos. As fontes para o conhecimento desse tema incluem a 

psicologia e a fisiologia. 

Processamento de informações: Como já foi dito, as funções humanas possuem 

limitações. Os instrumentos projetados para os sistemas de alerta devem considerar as 

limitações humanas para evitar as falhas oriundas da capacidade de processamento de 

informação. Fatores como motivação, estresse e memória (de curto e longo prazo) estão 

envolvidos nesse processo. A psicologia e as ciências cognitivas podem fornecer o 

embasamento do conhecimento científico necessário para apoiar essas análises. 

 Características de respostas (Output): Depois que a informação sensorial é 

processada, as decisões são tomadas e as mensagens que iniciam as respostas desejadas 

são enviadas através das vias motoras aos músculos. As respostas podem envolver 

desde um movimento de contração física até o início de uma comunicação. Para o 

conhecimento do controle dessas forças e da direção dos movimentos devemos buscar o 

apoio da biomecânica, da fisiologia e da psicologia. 

Tolerâncias ambientais: Fatores ambientais como temperatura, vibração, pressão, 

ruído, umidade, hora do dia, quantidade de luz e forças G podem afetar o desempenho e 

bem-estar do ser humano. Altitude, espaços fechados e um ambiente de trabalho 

entediante ou estressante podem influenciar o comportamento e o desempenho dos 

trabalhadores. As informações para embasar esse tema são fornecidas pela medicina, 

psicologia, fisiologia e biologia. 
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Como o operador humano (Liveware) está no centro desse modelo de Fatores 

Humanos, os demais componentes (do modelo SHELL) devem ser combinados a ele de 

modo adequado. Vejamos, então, suas interfaces: 

Liveware-Software: Essa interface abrange a relação entre os operadores humanos 

e os aspectos não-físicos do sistema, tais como os procedimentos, manuais e o checklist 

de ferramentas e utensílios, sinalizações e programas de computador. Os problemas 

decorrentes da interface de LH podem ser sutis e, consequentemente, difíceis de detectar 

e resolver (por exemplo, má interpretação dos cheklists ou das sinalizações). 

Liveware-Environment: A interface homem-meio ambiente foi uma das primeiras 

a ser reconhecida em voo. As primeiras medidas de segurança tomadas na aviação 

foram dirigidas à adaptação do ser humano ao meio ambiente (por exemplo, o uso de 

capacetes, os equipamentos de voo, as máscaras de oxigênio e os trajes anti-G). 

Posteriormente, foram feitas tentativas para alterar o ambiente para atender às 

necessidades humanas (por exemplo, através da aplicação de pressurização na cabine de 

voo, ar condicionado, isolamento acústico). Hoje, novos desafios se apresentam, como 

as concentrações de ozônio e os perigos de radiação em níveis de altitude dos voos, 

além de vários problemas associados com os distúrbios dos ritmos biológicos e do sono 

devido às altas velocidades em deslocamentos transmeridionais. Muitas ocorrências 

relacionadas à interface “L-E” na aviação, podem provocar ilusões e desorientação 

espaciais e consequentemente erros de percepção induzidos por condições ambientais 

(por exemplo, ilusões durante a aproximação e pouso). Além disso, devemos considerar 

que o sistema de aviação opera em amplos contextos gerenciais com restrições políticas 

e econômicas que afetam o ambiente que interage com o humano através dessa 

interface. Apesar da modificação desses fatores geralmente ultrapassar a função dos que 

atuam em Fatores Humanos, elas devem ser consideradas e tratadas pelos gestores 

implicados e competentes para tal. 

Liveware-Liveware: Esta interface situa-se entre as pessoas. Os treinamentos dos 

tripulantes e os testes de proficiência têm sido tradicionalmente conduzidos sobre uma 

base individual. Se cada membro individual da tripulação for proficiente, presume-se 

que a equipe formada por esses indivíduos também será eficiente e eficaz. Contudo, 

nem sempre esse é o caso e a cada ano a atenção tem se voltado para as falhas da equipe 

de trabalho. A interação entre os tripulantes de voo desempenha um importante papel na 
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determinação do comportamento e desempenho da equipe. Essa interface compreende 

as interações entre a tripulação, a liderança, a cooperação entre os membros da equipe, 

integrando diferentes personalidades. Os programas de treinamento de Gerenciamento 

dos Recursos da Equipe (CRM), o clima organizacional e as pressões de funcionamento 

da empresa que podem afetar significativamente o desempenho humano estão dentro do 

escopo dessa interface. A Human Factors Digest Nº 2, Flight Crew Training: Cockpit 

Resource Management (CRM) and Line-Oriented Flight Training (LOFT) - Circular 

217-AN/132 (ICAO, 1989) demonstrou o importante papel desse gerenciamento na 

prevenção de acidentes. 

Liveware-Hardware: Essa interface é comumente considerada quando tratamos 

dos sistemas homem-máquina (human-machine systems). São elas, a adequação do 

projeto de assentos às características efetivas do corpo humano; a correspondência entre 

os displays e painéis às características sensoriais e de processamento de informação dos 

usuários; localizações apropriadas para os controles com movimentos etc.. Mas o 

incrível potencial de adaptabilidade humana pode mascarar as deficiências dessa 

interface L-H, mesmo que o usuário não esteja ciente do problema e não perceba 

imediatamente os seus efeitos. Essa eficiência pode se constituir em um perigo 

potencial, podendo levar o usuário ao desastre. De acordo com a Circular Human 

Factors Digest nº 6, Ergonomics (ICAO, 1992), a ergonomia lida principalmente, mas 

não exclusivamente, com os problemas dessa interface. 

Abaixo segue uma representação simplificada do sistema homem-máquina, 

conforme mostrado na Figura 2.3 a seguir. 

 
Figura 2.3 - Representação do sistema homem-máquina 

(adaptado de MEISTER, 1979. Apud ICAO, 1992) 
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O componente referido à máquina é representado pelo lado direito da Figura 2.3. 

Esse componente oferece ao operador humano as informações visuais e auditivas, por 

exemplo, com os dados sobre o status do sistema interno ou sobre as condições externas 

ao sistema e disponibiliza os controles que permitem que o ser humano possa efetuar 

mudanças sobre o status desses sistemas. O componente humano é mostrado no lado 

esquerdo da Figura 2.3. As informações apresentadas deverão ser percebidas e 

processadas pelo operador para que, em seguida, as decisões possam ser tomadas. A 

partir daí, as respostas motoras podem ser enviadas para efetuar mudanças nas 

configurações do sistema através dos controles disponíveis. A linha que separa a 

máquina e o homem representa a interface homem-máquina. As informações trafegam 

através dessa interface em ambos os sentidos. Desse modo, os ergonomistas devem 

garantir que os displays e controles sejam compatíveis com as capacidades e 

necessidades humanas requeridas pelas tarefas. 

Essa interface homem-máquina merece especial atenção. Como pudemos notar, a 

linha que os separa é tênue e a distinção entre suas funções muitas vezes se confundem. 

As comparações entre o homem e a máquina conduzem ao raciocínio de que a 

integração entre esses dois componentes deve ser atingida de tal modo que ambos - 

homem e máquina - se complementem. 

A tendência de comparar homem e máquina, em termos de 

funções nas quais os seres humanos seriam superiores às 

máquinas vis-à-vis daquelas nas quais as máquinas seriam 

superiores aos seres humanos, não deveria nos conduzir a uma 

distribuição simplista de funções inteiramente dirigidas ao 

humano ou à máquina. Homens e máquinas devem ser 

complementares na realização das tarefas. (ICAO, 1992, Item 

1.13) Tradução nossa.
59

 

 

Vemos assim que através do modelo SHELL o projeto de segurança relacionado 

aos Fatores Humanos na aviação adota uma abordagem que decompõe o mundo real em 

componentes simples e identificáveis (ICAO, 1992). A lógica que vai embasar as 

análises do desempenho humano na aviação está inteiramente apoiada em rotinas pré-

programadas, sem que a representação que reduz o homem a um componente quase 

mecânico imposto por esse modelo homem-máquina seja colocada em questão. Uma 

nota de rodapé dessa Circular Human Factors Digest nº 6, Ergonomics (ICAO, 1992) 

                                                           
59

 The tendency to compare human and machine, in terms of the functions for which humans are superior 

to machines vis-a-vis those for which machines are superior to humans, should not be allowed to lead 

to a simplistic allocation of functions entirely to the human or the machine. Humans and machines 

should be complementary in the accomplishment of tasks. 
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explicita a utilização desse modelo abstrato para representar o sistema decomposto em 

quatro componentes, Software, Hardware, Environment e Liveware. O uso do modelo 

SHELL é comparado aos modelos físicos, tal como um modelo experimental de um 

avião em escala reduzida num túnel de vento, ou o uso em pesquisas de modelos 

matemáticos, verbais, ou a combinação entre eles. Uma justificativa para o modelo seria 

que eles permitem inferir previsões para os casos em que os dados não estão 

disponíveis. Mas acreditamos que esse não seria o caso, em se tratando dos 

trabalhadores que executam tarefas operacionais no sistema aéreo. Os modelos também 

orientam as pesquisas sugerindo experimentos e fornecendo quadros de referência que 

ajudam a organizar os dados. Mas os dados que se originam de um modelo mecânico 

não irão restringir os aspectos humanos não contemplados pelo crivo mecanicista? Uma 

terceira justificativa dessa nota é que a maioria dos modelos tenta descrever e prever o 

comportamento de sistemas em condições normais de operação, o que seria bem 

interessante quando se trata de comportamento humano. Gostaríamos de observar, 

contudo, que se todas as análises forem guiadas pela aplicação de um único modelo 

como esse, que substitui as funções atribuídas ao trabalhador humano pela noção de 

liveware, muitos aspectos de sua atividade serão negligenciados. 

Esse modelo, aliás, não foi o primeiro a sugerir essa analogia entre o homem e a 

máquina. Antes mesmo de o modelo SHEL ter sido apresentado (em 1972) pelo 

Professor Edwards, o conceito “homem-máquina-meio” já era utilizado na linguagem 

da aviação desde o final da década de 1940, quando T. P. Wright da Cornell University 

exerceu influências sobre o desenvolvimento da Cornell-Guggenheim Aviation Safety 

Division da University College, University of Southern California (USC). De acordo 

com Miller (1991), o modelo que se tornou conhecido como diagrama 5-M é um 

exemplo clássico de ideias que aparecem no campo da segurança que vão sendo 

percebidas, revisadas, modificadas, ampliadas e auspiciosamente incrementadas, ao 

longo do tempo. 

 Inicialmente os instrutores de segurança usavam a terminologia 3-M (man-

machine-medium) para se referir à relação homem-máquina-meio. Por volta de 1965, T. 

P. Wright forneceu a primeira ilustração do quarto M, management, enquanto ensinava 

sobre gerenciamento de segurança avançada no curso de sistemas de segurança na USC. 

Em 1966, esse esquema foi publicado no artigo “The Role of System Safety in 

Aerospace Management”. Em 1972, Vernon L. Grose, que posteriormente lecionou no 
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curso de segurança de sistemas na USC e depois na U. S. National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), apresentou o seguinte diagrama: 

 
Figura 2.4 - Diagrama 5-M estabelecido por T. P. Wright 

(Apud Miller, 1991, Appendix I) 

 

O diagrama 5-M enfatizou a interação entre os fatores “homem-máquina-meio” 

formando um subconjunto relacionado ao gerenciamento. Apesar de muito discutido 

nos cursos de orientação militar da USC, o fator “missão” só foi introduzido no 

diagrama em 1976 por sugestão de E. A. Jerome, consultor, escritor e membro da Flight 

Safety Foundation. De acordo como Miller (1991), a missão está localizada no centro 

do diagrama, na interseção da tríade homem-máquina-meio, como uma espécie de alvo 

ou objetivo, enfatizando que o cumprimento efetivo da missão está implícito para o 

profissional que trabalha com sistemas de segurança. Um sexto M, money, foi sugerido 

ao mesmo tempo por John J. Carroll, antigo chefe do setor de prevenção de acidentes do 

National Transporting Safety Board (NTSB) e posteriormente Diretor da Flight Safety 

Foundation. 

Depois de referir-se ao diagrama 5-M de Wright, apresentando cada um dos cinco 

elementos, man, machine, medium, management e mission, Fajer (2009) observou que 

esse modelo pode ser identificado aos elementos que compõem o emblema do 

CENIPA
60

, “(...) que faz referência direta a tríade Homem, Meio e Máquina, que sugere, 

embora não existam referências documentais, influenciar a filosofia adotada no Sistema 

                                                           
60

 O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi criado em 1971, por 

meio do Decreto nº 69.565, como órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (SIPAER). 
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de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).” (FAJER, 2009, p. 

56) 

 
Figura 2.5 - Emblema do CENIPA 

(Apud, FAJER, 2009, p.56) 

 

No setor aéreo, são raros os estudos críticos sobre as consequências decorrentes 

da atividade humana desenhada para ser executada por um homem concebido para 

operar no nível da máquina, uma espécie de homem racional universal, ou um super-

homem. Muito se fala sobre a eficácia das operações aéreas, mas, efetivamente, não 

verificamos a existência de métodos que dimensionem as consequências decorrentes do 

fracasso dessa idealização do desempenho humano para a segurança de voo pautada 

pelo modelo homem-máquina. 

No próximo capítulo analisaremos o atual sistema de segurança adotado pela 

ICAO (2012) tendo em perspectiva a integração de práticas que possam incrementar 

dados referentes às atividades efetivadas pelos trabalhadores. Para tanto, faremos uma 

revisão conceitual do campo de saber que norteia as análises do trabalho humano na 

aviação delimitado pela disciplina human factors. 
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Capítulo 3 

 

Mas quem está no comando afinal? 

 

 

Antes da criação do Ministério da Aeronáutica, buscava-se apurar 

responsabilidades pelos acidentes através de inquéritos policiais. A Marinha do Brasil 

utilizava o Inquérito Policial Militar (IPM) e o Exército adotava o Inquérito de Acidente 

Aeronáutico (IAA). Depois de 1941, a Inspetoria Geral da Aeronáutica criou o Inquérito 

Técnico Sumário. Em 1948, as investigações de acidentes aeronáuticos foram 

padronizadas através do Regulamento para o Serviço de Investigação de Acidentes 

Aeronáuticos
61

. Além do caráter militar que estrutura esse regulamento
62

, o objetivo 

principal das investigações era elucidar o ocorrido e suas causas, constatar as 

consequências e tirar ensinamentos que permitam evitar os acidentes, quer com 

providências preventivas, quer por meio de medidas repressivas (art. 1º). O relatório de 

investigação deveria apontar as causas e os responsáveis bem como as infrações, 

cometidas, segundo as prescrições de código, regulamentos ou ordens superiores (art. 

23, XV). 

Os avanços tecnológicos da década de 1950 promoveram um declínio gradual na 

frequência dos acidentes. Embora ainda houvesse forte interferência do tradicional 

enfoque forense nas investigações dos acidentes, a partir desse período os processos de 

segurança preventiva se intensificaram e o treinamento da tripulação técnica foi 

incentivado. O objetivo principal das investigações passou a ser a prevenção de 

acidentes e não a apuração de responsabilidade e no Decreto nº 57.055 de 1965, que 

aprovou o Regulamento para o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos, vemos a palavra “prevenção” ser usada 47 vezes. Porém, o foco ainda era 
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 Aprovado pelo Decreto nº 24.749, de 05 de abril de 1948. 
62

 Conforme denota a designação dos encarregados para as investigações (art. 7º): “O Encarregado de 

Acidentes nas unidades será, no mínimo, do pôsto de Capitão e de patente, pelo menos superior ao do 

pilôto ou Comandante da aeronave acidentada, providência a tomar pelo Comandante da Unidade 

quando o oficial normalmente designado não satisfizer a essa condição”. 
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voltado para a descoberta das causas materiais que provocavam os acidentes, numa 

abordagem linear do tipo voo-acidente-correção-voo. 

Durante a década de 1970 as tecnologias de automação beneficiaram as aeronaves 

comerciais e os agentes de segurança começaram a se preocupar verdadeiramente com 

os problemas decorrentes da interferência humana nos processos da aviação. As análises 

das gravações de voz dos pilotos em operação na cabine associadas aos registros dos 

parâmetros de voo das aeronaves permitiram o aperfeiçoamento das técnicas de 

investigação dos acidentes aéreos. Os relatórios dos investigadores revelavam que 

profissionais experientes estavam se envolvendo em acidentes causados por erros de 

julgamento que os levavam a tomar decisões incorretas. Apesar de todo treinamento da 

tripulação técnica, o baixo rendimento dos pilotos em momentos cruciais das operações, 

ou o erro humano continuava a ser citado como fator recorrente nos acidentes aéreos. 

Por isso, o operador humano foi apontado como o elo mais frágil do sistema e a 

mitigação do erro tornou-se uma meta. 

Buscou-se, então, melhorar o desempenho geral dos pilotos e principalmente 

diminuir os erros de tomada de decisão e de julgamento, já que as pesquisas revelavam 

que esses tipos de erros eram predominantes em mais de 50% dos acidentes (JENSEN; 

BENEL, 1977)
63

. O modelo que James Reason apresentou em seus livros Human Error 

(1990) e Beyond Aviation Human Factors (1995) permitiram análises mais abrangentes 

sobre a ocorrência dos acidentes, constatando-se que as pessoas não agiam de forma 

isolada, uma vez que faziam parte de uma organização e que o sistema de aviação 

funcionava a partir das divisões do trabalho de forma contínua, hierarquizada e 

interligada (HELMERICH; MERRITT, 1998). 

Desde os primeiros acidentes fatais relatados na aviação
64

 até os dias atuais já 

foram utilizadas tantas estratégias para lidar com os riscos que afetam o voo que Everdij 
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 JENSEN, R. S. e BENEL, R. A. Judgment evaluetion and instruction in civil pilot training (analisaram 

os erros de tripulação de aeronaves que se acidentaram entre os anos de 1970 e 1974 utilizando a base 

de dados do NTSB - National Transporting Safety Board), Apud HARRIS, 1994. 
64

 O primeiro acidente com vitima fatal no Brasil, ocorreu em 20 de maio de 1908 enquanto o 1º Tenente 

do Exército Juventino Fernandes da Fonseca realizava um voo de demonstração às autoridades e 

algumas centenas de civis e militares defronte a Escola de Artilharia e Engenharia no Realengo, 

tripulando um balão que, retido por um cabo, deveria atingir a altitude de 200 metros. A experiência 

terminou tragicamente: o cabo de retenção se rompeu, e, solto, o balão atingiu uma altura estimada em 

1.000 metros, sendo arrastado em seguida por um vento noroeste para a serra do Barata, contra a qual 

se chocou, provocando a morte do piloto.  As análises demonstraram que ao tentar abrir a válvula de 

gás, ela enjambrou não fechando mais e deixando escapar todo o gás. Seguiu-se a verificação dos 

outros balões e verificou-se que o defeito se repetia (COSTA, 2003; VIANA, 2010). Nos EUA, o 

primeiro acidente também ocorreu durante um voo de demonstração diante de cerca de 2500 pessoas, 
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e Blom (2010)
65

 catalogaram 182 tipos diferentes de métodos de segurança aplicados 

em operações e controle de tráfego aéreo, além de 81 métodos usados em projetos de 

aeronavegabilidade e aviônica e tantos outros em diferentes domínios do mundo do 

trabalho. As escolhas de cada método, suas superações e as utilizações dos dados 

apresentados decorrem de um confronto de saberes técnicos, políticos e econômicos que 

determinam as eleições de prioridades para as alocações de recursos, em cada Estado, 

organização e que concomitantemente se revelam nas escolhas dos próprios 

trabalhadores. O dinamismo dos engajamentos que ocorre em cada atividade vivenciada 

efetivamente no dia a dia de cada operação, a intensidade da carga de trabalho e o 

contexto em que certas decisões são tomadas, mesmo que às vezes um pouco fora da 

norma, mas ainda determinante para o sucesso da missão, enfim, as escolhas que 

realmente determinam a efetividade das operações aeronáuticas não aparecem nas 

estatísticas e nem causam alarde. Isso nos leva a questionar sobre a quem realmente 

pertence o sucesso das operações aéreas. De acordo com os discursos enunciados, 

parece-nos que todas as fichas estão depositadas no avanço tecnológico, no projeto 

operacional bem concebido e no bom cumprimento das normas operacionais, ao passo 

que as estatísticas sobre os principais fatores contribuintes para os acidentes 

aeronáuticos apontam para os fatores humanos. 

Recentemente, a International Civil Aviation Organization (ICAO) adotou uma 

nova perspectiva para a segurança, promovendo a construção de um sistema permanente 

de coleta de dados e estreitando as relações entre as práticas de gestão empresarial e os 

setores operacionais de voo. Sem prejuízo da produção, espera-se promover uma cultura 

de ações preditivas, baseada em análises de dados colhidos sistematicamente, a tal ponto 

que a gestão da segurança possa ser vista pelas organizações como um de seus 

principais negócios. Embora algumas empresas venham demonstrando ótimos 

                                                                                                                                                                          
no dia 17 de setembro de 1908, quando Orville Wright trazia a bordo como passageiro o tenente do 

Exército americano Thomas E. Selfridge, de 26 anos, que morreu poucas horas depois do acidente, em 

decorrência da fratura do crânio causada pela pancada da sua cabeça em um dos apoios de madeira ou 

possivelmente nos cabos. O relatório desse acidente descreve uma narrativa em que a hélice trocada 

na véspera fora quebrada em pleno voo, pois a madeira estava “quebradiça e muito seca, ou seca em 

estufa.” (STOLZER, 2011, p. 35) 
65

 Everdij e Blom (2010) realizou um estudo que reúne uma base de dados sobre métodos de segurança 

(Safety Methods Database) utilizados mundialmente ao longo da história, em diversos domínios. O 

setor aéreo foi o que mais empregou com 182 métodos de segurança aplicados no controle de tráfego 

aéreo e nas operações aéreas. Na área da computação ele catalogou 144 métodos, no setor nuclear 

(136), químico (75), aeronavegabilidade e aviônica (81), defesa (68), na área da saúde (32), no 

transporte ferroviário, rodoviário e aquaviário (32), energia (não nuclear) (21), espacial (16), outros 

(21) e não especificado (51). Esse estudo está disponível em: http://www.nlr.nl/downloads/safety-

methods-database.pdf  

http://www.nlr.nl/downloads/safety-methods-database.pdf
http://www.nlr.nl/downloads/safety-methods-database.pdf


79 

 

resultados com a adoção desse novo método prescrito pela ICAO (o Safety Management 

System), ainda não sabemos se essa meta será efetivamente atingida, apesar da 

obrigatoriedade de sua implantação. Entretanto, temos dados suficientes para afirmar 

que o atual desenvolvimento tecnológico da engenharia de confiabilidade atrelado à 

cultura de segurança desenvolvida pelos operadores aéreos dos Estados signatários da 

ICAO, transformou o transporte aéreo comercial num sistema ultra seguro
66

. 

Neste capítulo, apresentaremos alguns problemas conceituais da disciplina human 

factors, decorrentes, sobretudo, dos efeitos da idealização do modelo homem-máquina 

que integra o homem às tecnologias aplicadas aos complexos sistemas operacionais da 

indústria aeronáutica. 

 

 

3.1 Alguns problemas conceituais sobre human factors 

 

Na vigésima sexta Assembleia realizada no ano de 1986, a ICAO formalizou sua 

preocupação com os fatores humanos na aviação através da Resolução A26-9 sobre 

Segurança de Voo e Fatores Humanos, recomendando que os Estados contratantes adotassem 

textos e medidas práticas desenvolvidas com base na experiência de cada país. Assim, 

vejamos o principal objetivo dessa Resolução: 

Aumentar a segurança da aviação fazendo com que os Estados 

se mostrem mais conscientes e atentos à importância do fator 

humano nas operações de aviação civil, adotando textos e 

medidas práticas relativas ao fator humano, desenvolvidos com 

base na experiência dos Estados, desenvolvendo e recomendando 

alterações adequadas aos materiais existentes nos Anexos e 

outros documentos no que diz respeito ao papel dos fatores 

humanos nos ambientes operacionais do presente e do futuro. 

(ICAO, 1998, Doc 9683, p. iii) Tradução nossa.
67

 

 

                                                           
66

 Conforme Amalberti (2001), sistemas em que ocorre menos de um evento catastrófico por milhão de 

ciclos de produção. “System which are now ultra safe, i.e. where the risk of disastrous accident is 

below one accident per million events (…).”(AMALBERTI, 2001, p. 111)  
67

 To improve safety in aviation by making States more aware and responsive to the importance of human 

factors in civil aviation operations though the provision of practical human factors material and 

measures developed on the basis of experience in State, and by developing and recommending 

appropriate amendments to existing materials in Annexes and other documents with regard to the role 

of human factors in the present and future operational environments. 
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A partir daí iniciou-se a publicação da série Human Factors Digest, que hoje 

conta com dezesseis Circulares
68

, além de oito Manuais
69

 tratando de diversos aspectos 

relacionados aos fatores humanos e seu impacto na segurança de voo. Várias pesquisas 

tomaram o “erro humano” como objeto de investigação e várias categorias foram 

criadas para inventariar as falhas do comportamento humano relacionadas de forma 

recorrente aos acidentes aeronáuticos. 

As principais referências utilizadas na Circular 216-AN/131, Human Factors 

Digest Nº 1 “Fundamental Human Factors Concepts” (ICAO, 1989), derivam do livro 

Human Factors in Flight, de Frank Hawkins (1987) e dos conceitos introdutórios de 

Elwyn Edwards publicados em Human Factors in Aviation (WIENER; NAGEL, 1988). 

Até então, a descrição das operações aéreas era predominantemente referida aos termos 

da engenharia, que praticamente desconsiderava o entendimento do papel do operador 

humano na execução e na segurança das operações. A ergonomia já havia demonstrado 

considerável avanço na adequação das pessoas ao trabalho e do trabalho às pessoas. Os 

critérios de seleção e treinamento da tripulação de voo e de todo pessoal envolvido com 

as operações complexas da indústria aeronáutica já estavam bem amadurecidos, os 

equipamentos cada vez mais adaptados às capacidades e limitações do desempenho 

humano e os trabalhadores já gozavam de boa proteção contra os perigos nos ambientes 

em que trabalhavam. Mas ainda faltavam articular efetivamente e formalmente as 

ciências humanas com as necessidades do trabalho aéreo. Foi nesse contexto que a 

disciplina human factors entrou na aviação. 
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 Nº 01 - Fundamental Human Factors Concepts  - Circular 216 (1989); Nº 02 - Flight Crew Training: 

Cockpit Resource Management (CRM) and Line-Oriented Flight Training (LOFT) - Circular 217 

(1989); Nº 03 - Training of Operational Personnel in Human Factors - Circular 227 (1991); Nº 04 - 

Proceedings of the ICAO Human Factors Seminar (Leningrad, April 1990) - Circular 229; Nº 05 - 

Operational Implications of Automation in Advanced Technology Flight Decks - Circular 234 (1992); 

Nº 06 - Ergonomics - Circular 238 (1992); Nº 07 - Investigation of Human Factors in Accidents and 

Incidents - Circular 240 (1993); Nº 08 - Human Factors in Air Traffic Control - Circular 241 (1993); 

Nº 09 - Proceedings of the Second ICAO Flight Safety and Human Factors Global Symposium 

(Washington D.C., April 1993) - Circular 243; Nº 10 - Human Factors, Management and Organization 

- Circular 247 (1993); Nº 11 - Human Factors in CNS/ATM Systems - Circular 249 (1994); Nº 12 - 

Human Factors in Aircraft Maintenance and Inspection - Circular 253 (1995); Nº 13 - Proceedings of 

the Third ICAO Global Flight Safety and Human Factors Symposium (Auckland, April 1996) - 

Circular 266; Nº 14 - Proceedings of the Fourth ICAO Global Flight Safety and Human Factors 

Symposium (Santiago, Chile, April 1999) - Circular 277; Nº 15 - Human Factors in Cabin Safety - 

Circular 300 (2003); Nº16 - Cross-Cultural Factors in Aviation Safety - Circular 302 (2004). 
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 Doc 9683 - Human Factors Training Manual (1998); Doc 9758 - Human Factors Guidelines for Air 

Traffic Management (ATM) Systems (2000); Doc 9803 AN/761 - Lines Operations Safety Audit 

(LOSA) (2002); Doc 9806 AN/763 - Human Factors Guidelines for Safety Audits Manual (2002); 

Doc 9808 AN/765 - Human Factors in Civil Aviation Security Operations (2002); Doc 9824 AN/450 - 

Human Factors Guidelines for Aircraft Maintenance Manual (2003); Doc 9966 - Fatigue Risk 

Management Systems – FRMS - Manual for Regulators - Unedited Version - 2011 Edition; Doc 9859 

AN/474 - Safety Management Manual (SMM) - Third Edition (2012). 
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A engenharia, então, fornece apenas uma parte da história. As 

pessoas e os trabalhos desenvolvidos por elas figuram num 

cenário mais vasto. Em nenhum lugar isso é mais claro do que 

no estudo dos desastres aéreos, onde os investigadores são 

levados a concluir que o erro humano tem papel predominante 

em dois a cada três casos. Esses erros normalmente não 

decorrem de uma doença súbita, de tendências suicidas, de 

negligência grave ou da falta de habilidades básicas. 

Geralmente eles surgem de falhas temporárias no desempenho 

de pessoas qualificadas porque, em muitos casos, os projetistas 

de sistemas e gerentes têm prestado pouca atenção às 

características e habilidades humanas. A disciplina Fatores 

Humanos (FH) tenta resolver esses problemas de forma 

sistemática, a fim de atingir tanto o bem-estar de todos os 

envolvidos - seja colaborador ou usuário – quanto a efetividade 

máxima da operação planejada. (EDWARDS, 1988, p. 4) 

Tradução nossa.
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Um grupo interdisciplinar de cientistas, que durante a década de 1940 no Reino 

Unido se ocupou com diversos problemas associados à guerra, fundou entre os anos de 

1949 e 1950, em Oxford, a Ergonomic Research Society para estudar aspectos humanos 

no ambiente de trabalho. De acordo com Edwards (1988) a palavra ergonomia cunhada 

pelo Professor K. F. Hywell Murrell para significar o estudo do homem em seu 

ambiente de trabalho ou a “ciência do trabalho”, deriva da junção dos vocábulos gregos 

ergon (trabalho) e nomos (lei). Nos E. U. A., um desenvolvimento análogo formou, em 

1957, a Human Factors Society. A expansão mundial desses estudos culminou com a 

criação da International Ergonomics Association, que promoveu seu primeiro congresso 

em 1961. As tendências dos estudos em cada região, naturalmente, se diversificaram. 

Motivados pela indústria aeroespacial e defesa do espaço aéreo, os trabalhos americanos 

voltaram-se principalmente para o controle e processamento da informação, baseados 

quase que exclusivamente em técnicas e dados da psicologia experimental aplicada. Na 

Europa, inicialmente as atenções foram dirigidas para o desempenho físico no trabalho, 

através da elaboração de técnicas da biodinâmica e da fisiologia. Ainda de acordo com 

Edwards (1988) os termos ergonomia e fatores humanos significam a mesma coisa. 
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 Engineering, then, provides only part of the story; people and the Jobs they do figure prominently in 

the winder scene. Nowhere is this made more clear than in the study of aviation disaster, where, in 

more than two cases out of every three, accident investigators are driven to conclude that human 

error plays a major role. These errors are not normally due to sudden illness, to suicidal tendencies, 

to willful neglect, or to the lack of basic abilities. More typically they arise from temporary 

breakdowns in skilled performance because, in many instances, system designers and managers have 

paid insufficient attention to human characteristics and skills. The discipline of human factors (HF) 

attempts to address this issue systematically, in order to attain both the well-being of everyone 

involved – whether as a contributor or as a user – and the maximum effectiveness of the planned 

operation. 
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Mas na Circular 238-AN/143, Human Factors Digest Nº 6 “Ergonomics” (ICAO, 

1992) o termo ergonomia receberá um sentido mais estrito, voltando-se para o estudo 

das interações entre o homem e seus equipamentos. Através de projetos que visam 

determinar os requisitos de hardware e software, o estudo da ergonomia estaria 

circunscrito ao problema da adaptação tecnológica às condições de trabalho dos seres 

humanos. 

Nesse contexto, a ergonomia é uma das várias disciplinas 

práticas que incluem fatores humanos no projeto. Todas as 

definições de ergonomia são úteis, pois elas refletem o nível de 

conhecimento científico em determinado estágio da sociedade 

ou o conteúdo social e cultural. Ao olhar para o membro da 

tripulação como trabalhador e pessoa criativa, a ergonomia tem 

a tarefa de melhorar o desempenho da tripulação dentro do 

sistema de cabine, adaptando os equipamentos do cockpit, tanto 

quanto possível às características psicofisiológicas, motoras e 

aos processos mentais; neste sentido, a ergonomia pode ser 

vista como uma ciência que adapta os meios técnicos às 

características do desempenho humano. (ICAO, 1992, Circular 

238, item 1.3) Tradução nossa.
71

 

 

A disciplina Fatores Humanos englobaria, portanto, a ergonomia, adquirindo um 

significado mais amplo ao incluir aspectos do desempenho humano em suas interfaces 

com o sistema, se preocupando com a otimização da relação entre as pessoas e suas 

atividades através da aplicação sistemática das ciências humanas integradas ao âmbito 

da engenharia de sistemas (ICAO, Circular 238, 1992). A ergonomia seria, então, uma 

das várias disciplinas práticas do campo estudado pelo human factors.  

Mas no Vocabulaire de l’Ergonomie organizado por Maurice de Montmollin 

(1995) encontraremos o verbete Ergonomia descrito no plural “Ergomies”. Para esse 

autor, diferentemente do que se pôde fazer com a Física, a Psicologia ou a Sociologia, 

cuja história se estabilizou dentro de fronteiras reconhecidas, não seria possível definir a 

Ergonomia no singular. Para descrever o campo das Ergonomias ele propõe uma 

distinção entre dois conjuntos principais, ou dois quadros teóricos gerais. O primeiro 

correspondendo à Ergonomia clássica – mundialmente majoritária sob domínio 

americano e britânico – qualificada por ele como centrada no componente humano dos 
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 In  this context, ergonomics is one of the several practical  disciplines taking Human Factors into 

account  in design.  All  definitions of  ergonomics are  useful, since  they  reflect  the  level of  

scientific knowledge at a given stage of  society or  the social and cultural content. Looking at the 

crew member as a worker  and  a  creative individual, ergonomics has  the  task  of  improving crew 

performance within  the cockpit-crew  system, by adapting  the cockpit equipment as much as possible  

to human psychophysiological and motor characteristics and mental processes,  In  this sense, 

ergonomics  can be seen as a science that adapts technical means to  human performance 

characteristics. 
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sistemas Homem-Máquina (SHM). O segundo, hoje presente, sobretudo, nos países 

francófonos (França, Bélgica e Quebec), referindo-se aos estudos centrados na atividade 

humana, e mais precisamente, na atividade situada. Essas duas grandes correntes não se 

opõem e, na perspectiva do trabalho, podem até se complementar. Entretanto, no seio de 

cada uma delas, encontraremos uma diferenciação entre a Ergonomia do componente 

humano e a Ergonomia da atividade humana. Considerando seus modelos, teorias de 

base e diferentes métodos utilizados, poderemos demarcar uma dicotomia entre essas 

duas principais famílias de Ergonomias. 

De acordo com Montmollin (1995), os componentes humanos dos sistemas 

industriais, militares e, mais recentemente, administrativos, não se referem exatamente 

aos homens, mas a certas funções destes homens. Funções isoladas por uma perspectiva 

analítica voluntária, permitindo assim respeitar as duas maiores exigências das ciências: 

a generalização e a medida quantitativa. 

O trabalhador (ou operador, como hoje se diz) é então descrito 

em suas relações com seu ambiente de trabalho (sua “máquina” 

no vocabulário de origem dos Sistemas Homem-Máquina), 

segundo as funções elementares que compartilha com a grande 

família humana à qual pertence: às vezes todo o gênero 

humano (certas funções implicadas nas sensações visuais, por 

exemplo), mas frequentemente limitada aos adultos jovens e 

com boa saúde; uma distinção se operando, todavia, entre os 

dois sexos. A generalização dos resultados é assim obtida 

desde o início pela eliminação de todas as variáveis estranhas 

às funções consideradas. Este mesmo método de análise 

autoriza a medida quantitativa, permitindo a interpretação dos 

resultados por comparação das variações obtidas. 

(MONTMOLLIN, 1995, p. 136) Tradução de Milton 

Athayde.
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Desse modo, podemos aproximar a descrição da ergonomia dos componentes 

humanos apresentada por Montmollin (1995) com a definição de ergonomia sugerida 

pela ICAO como o “estudo das interações entre o homem e seus equipamentos” (ICAO, 

Circular 238, 1992). Mas devemos distinguir do escopo da disciplina Fatores humanos 

da ICAO os estudos efetivados pela ergonomia centrada na atividade. 
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 Le travailler (ou l’operateur, comme on dit aujourd’hui) est ainsi décrit, dans ses rapports avec son 

environnement de travail (sa “machine” dans le vovabulaire d’origine des Systèmes Homme-

Machine) selon les fonctions élémentaires qu’il partage avec la grande famille humaine à laquelle il 

appartient. Parfois le genre humain tout entire (certaines fonctions concernant les sensations 

visualles par exemple), le plus souvent limitée aux adultes jeunes et en bonne santé; une distinction 

s’opérant toutefois entre les deux sexes. La generalization des résultats est ainsi obtenue dès le 

depart, par elimination de toutes les variables étrangères aux fonctions considerées. Ce meme 

dépouillement autorise la mesure quantitative, permettant l’interprétation des résultats par 

comparaison des variations obtenues. 
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Então, quando a ICAO se refere aos fatores humanos geralmente ela destaca 

alguns aspectos referidos à interação entre as pessoas em seu ambiente de trabalho, ou 

entre o homem e a máquina ou entre o trabalhador e os procedimentos ou mesmo à 

relação com o ambiente físico, visando melhorar o desempenho humano e elevar a 

segurança de voo. De qualquer modo, o seu sentido é vago e não requer definição 

precisa por ser subentendido como evidente. 

O que queremos dizer por fatores humanos? Fatores Humanos 

refere-se às pessoas em seu ambiente de trabalho e suas 

interações com equipamentos, procedimentos, outras pessoas e 

o ambiente físico. O objetivo dos Fatores humanos é elevar o 

nível do desempenho global dos seres humanos no sistema de 

aviação através de uma aplicação sistemática das ciências 

humanas, frequentemente integradas à engenharia de sistemas, 

buscando a segurança e a eficácia dos processos. (ICAO, 2002, 

Doc 9806, p. 1-2) Tradução nossa.
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 O rigor conceitual não faz parte do domínio estrito do campo da disciplina 

human factors, uma vez que ela seria tributária das disciplinas formais que se 

desenvolvem na academia. A estas pertencem os problemas conceituais. A disciplina 

human factors, simplesmente utiliza as pesquisas científicas desenvolvidas pela 

biologia, psicologia, fisiologia humana, antropometria, biomecânica dentre muitas 

outras, além de suas subdisciplinas como a cronobiologia, cinesiologia etc., 

considerando suas aplicações ao aperfeiçoamento das ações humanas na aviação. Seu 

interesse pelos estudos desenvolvidos no campo acadêmico e científico volta-se, então, 

para a solução de problemas práticos do mundo do trabalho. Assim, a relação entre os 

“fatores humanos” e as Ciências Humanas seria semelhante à relação da Engenharia 

com as Ciências Físicas. 

O Professor E. Edward declarou que ao se utilizar essas 

informações acadêmicas, os Fatores Humanos essencialmente 

preocupam-se com a resolução de problemas práticos do 

mundo real. A sua natureza é de ordem prática; mais do que de 

ordem acadêmica. A relação entre os Fatores Humanos e as 

Ciências Humanas poderia ser comparada com aquelas entre a 

Engenharia e a Física. (ICAO, 1989, Circular 216, p. 4) 

Tradução nossa.
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 What do we mean by Human Factors? Human Factors is about people in their working environments, 

and it is about their relationship with equipment, their procedures and the physical environment. 

Equally important, it is about their relationships with other people. Human Factors involves the 

overall performance of human beings within the aviation system. It seeks to optimize performance 

through the systematic application of human sciences, often integrated within the framework of 

systems engineering. Its twin objectives are safety and efficiency. 
74

 Professor E.  Edwards  has  stated that while utilizing  these  academic  sources  of information, 

Human Factors is  essentially concerned with solving practical problems in  the real world. Human 
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Os temas trazidos pela disciplina Fatores Humanos para os Anexos da Convenção 

de Chicago e suas inserções em Normas e Práticas Recomendadas (SARP)
75

, sobretudo 

para o que se refere aos requisitos e métodos de identificação do erro humano, são 

pautados, portanto, por uma prática constituída em um campo técnico e político. Tais 

temas não devem ser confundidos com objetos de estudos científicos, ou com conceitos 

científicos das ciências humanas. A começar pelas noções e referências atribuídas aos 

seres humanos que exercem a atividade aérea. Conforme observado no Doc 9683, 

Human Factors Training Manual, o uso corrente do termo humano dificulta um 

entendimento mais preciso da questão: “Fatores Humanos é uma expressão que ainda há 

de definir-se claramente, dado que quando tais palavras são utilizadas na linguagem 

cotidiana normalmente se referem a qualquer fator relacionado aos seres humanos.” 

(ICAO, 1998, Doc 9683, p. 1-1-1) Tradução nossa.76 A variação entre diferentes 

terminologias, designações, ou aparentes conceitos ocorrerá conforme o contexto 

enunciativo. O aeronauta poderá, por exemplo, ser designado através de termos tais 

como: “liveware” (e suas traduções), “operador”, “piloto”, “colaborador”, 

“trabalhador”, “pessoa”, “sujeito”, “indivíduo”, dentre outros; e seus designativos, 

ocorrerão de acordo com cada proposição. Assim, poderemos encontrar: “fatores 

humanos”, “elemento humano”, “envelope humano”, “componente humano”, “interface 

humana”, “desempenho humano”, “comportamento humano”, “erro humano”, “falha 

humana”, “julgamento do piloto”, “desempenho do operador”, “eficiência das pessoas”, 

“ser humano”, “ser complexo” etc., sem que isso seja problematizado, pois, conforme já 

sabemos não se trata de um campo teórico. 

O elemento humano é a parte mais flexível, adaptável e valiosa 

do sistema aeronáutico, mas é também a mais vulnerável a 

influências que podem afetar negativamente seu 

comportamento. Ao longo dos anos, cerca de três em cada 

quatro acidentes resultaram de um desempenho humano abaixo 

do ideal. Geralmente, isso tem sido classificado como erro 

humano. (ICAO, 1998, Doc 9683, p. 1-1-1) Tradução nossa.
77

 

                                                                                                                                                                          
Factors is practical in nature; it is  problem-oriented rather than discipline-centred. The relationship 

between Human Factors and the human sciences might be compared with that between engineering 

and the physical sciences. 
75

 Standards and Recommended Practices. 
76

 Human Factors as a term has to be clearly defined because when these words are used in the 

vernacular they are often applied to any factor related to humans. 
77

 The human element is the most flexible, adaptable and valuable part of the aviation system, but it is 

also the most vulnerable to influences which can adversely affect its performance. Throughout the 
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Os assuntos tratados pelos fatores humanos não devem ser confundidos, então, 

com os objetos de estudo de disciplinas científicas. Isso não impede que um tema 

tratado pela human factors possa, alhures, receber um tratamento científico ocasional 

ou, por outra, que um tema científico seja traduzido em termos coloquiais para 

vulgarização entre a comunidade aeronáutica, através de Circulares
78

 e Manuais. Mas, 

se isso ocorrer não existirá qualquer compromisso científico nessa transdução, uma vez 

que as categorias estabelecidas no campo human factors decorrem de problemas 

práticos do mundo do trabalho.  

A despeito das fontes acadêmicas de informações sobre várias 

disciplinas de Fatores Humanos, na aviação tais disciplinas são 

primordialmente orientadas para a resolução de problemas 

práticos do mundo real. Numa perspectiva conceitual, a sua 

relação com as ciências humanas poderia ser comparada com a 

relação estabelecida entre a engenharia e as ciências físicas. E 

assim como existem links tecnológicos entre as ciências físicas 

e suas diversas aplicações técnicas, há também um número 

crescente de técnicas ou métodos integrados aos Fatores 

Humanos; essa variedade de técnicas em franco 

desenvolvimento podem ser aplicada a diversos problemas, 

desde as técnicas de investigação de acidentes até a otimização 

da formação dos pilotos. (ICAO, 1989, Circular 217-AN/132, 

Item 1.6) Tradução nossa.
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O risco da fadiga humana na aviação se presta como um bom exemplo de 

componente humano estudado pela disciplina human factors, uma vez que o termo 

fadiga guarda em si uma série de sintomas fisiológicos que podem ser monitorados e 

tratados objetivamente e se relaciona diretamente com a fisiologia do sono e disciplinas 

afins. Os aeronautas trabalham sob o regime de turnos alternantes e suas jornadas 

podem ser iniciadas em qualquer período dentro das 24h do dia. As análises da 

                                                                                                                                                                          
years, some three out of four accidents have resulted from less than optimum human performance. 

This has commonly been classified as human error. 
78

 Entre as dezesseis Circulares da Human factors Digest, encontraremos as compilações de 

comunicações proferidas por especialistas dedicados a diversos temas de Fatores Humanos na 

aviação, que ocorreram em quatro Seminários Internacionais promovidos pela ICAO. Intitulados 

Flight Safety and Human Factors, eles ocorreram respectivamente em Leningrado (hoje São 

Petersburgo), Russia (ICAO, 1990, Circular 229-AN/137), Washington D.C., EUA (ICAO, 1993, 

Circular 243-AN/146), Auckland, Nova Zelândia (ICAO, 1996, Circular 266-AN/158) e Santiago, 

Chile (ICAO, 1999, Circular 277-AN/163). 
79

 In spite of the academic sources of information on the various Human Factors disciplines, aviation 

Human Factors is primarily oriented towards solving practical problems in the real world. As a 

concept, its relationship with the human sciences might well be likened to that between engineering 

and the physical sciences. And just as technology links the physical sciences to various engineering 

applications, there are also a growing number of integrated Human Factors techniques or methods; 

these varied and developing techniques can be applied to problems as diverse as accident 

investigation and the optimization of pilot training. 
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cronobiologia, a consideração do ciclo circadiano, a nutrição e as atividades físicas, 

enfim, todos esses aportes contribuem para a identificação dos perigos da fadiga. Desse 

modo, o planejamento das escalas, os horários de início e fim das jornadas, as condições 

para o repouso, as oportunidades de sono oferecidas aos tripulantes e todo programa de 

gerenciamento de risco da segurança seriam fortemente beneficiados por conhecimentos 

científicos desenvolvidas na academia. 
80

 

Assim, diferentemente de uma disciplina científica, o compromisso da human 

factors relaciona-se com as metas políticas voltadas para a eficácia (técnica e 

econômica) do sistema. As categorizações e as inferências estatísticas que ocorrem 

nesse campo devem ser consideradas a partir desse domínio tecno-político, uma vez que 

seus métodos analíticos trazem consigo o cumprimento de tais metas e possibilidades 

restritas para os resultados. A categoria denominada “erro humano”, por exemplo, 

concentra uma enorme quantidade de variáveis relacionadas ao desempenho humano. 

Os engenheiros aeronáuticos e especialistas de segurança se surpreendem com a 

diversidade de fatores que podem prejudicar o desempenho humano, sobretudo porque 

o erro humano é reconhecido como o principal fator contribuinte em praticamente todos 

os acidentes e incidentes de aviação. De acordo com o Centro de Investigação e 

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), os principais fatores contribuintes nos 

acidentes da aviação civil brasileira entre os anos de 2001 a 2010 estão relacionados às 

categorias humanas. 
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 Além dos aspectos objetivos da fadiga, também podemos destacar vários outros temas estudados pela 

disciplina human factors, a saber: análises de posturas e movimentos pautados na biomecânica, na 

fisiologia e antropometria, o tratamento das informações visuais (caracteres, diagramas, percepção 

visual e informações oriundas de outros sentidos); operações e comandos (teclados, distinções entre 

teclas, teclas que dão informações, diálogo homem-máquina e diferentes formas de diálogo); fatores 

do meio ambiente, tais como: ruídos; vibrações; luminosidade; clima, substâncias químicas; fatores 

organizacionais etc.. 
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Gráfico 3.1 - Fatores contribuintes nos acidentes da aviação civil brasileira entre 2001 a 2010.
81

 

No Gráfico 3.1, podemos perceber que os problemas técnicos relacionados à 

manutenção (20,3%) ou mesmo outros aspectos operacionais (18,5%) têm participação 

bem menos acentuada que os fatores atribuídos ao julgamento (58,1%), supervisão 

(51%), planejamento (44,3%), aspecto psicológico (37,4%), aplicação de comandos 

(25,2%) e indisciplina de voo (24,1%). Esses “componentes humanos” utilizados na 

aviação a partir da disciplina fatores humanos, amplamente divulgada pela ICAO, como 

diria Montmollin (1995), não retratam exatamente “os homens”, mas certos 

componentes específicos baseados em constructos abstratos atribuídos aos operadores, 

conforme já observamos. Trata-se, portanto, de funções isoladas por uma perspectiva 

analítica voluntária, permitindo assim atender a generalização e a medida quantitativa. 

Experimentações mais específicas são conduzidas quando os dados padrões são 

insuficientemente precisos, mas se tratam sempre de funções isoladas: “Ciência em 

primeiro lugar (mas uma ciência a-teórica), aplicações em seguida.” (MONTMOLLIN, 

1997, p. 138) Tradução nossa.
82

 

Assim, compreender o contexto em que o erro humano contribui para as 

operações aéreas não está exatamente no centro das atenções dos investigadores e dos 

métodos de segurança na aviação. O ponto de vista da atividade humana é recusado em 
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 Fonte: CENIPA. Dados atualizado em 12/07/2011, disponível em: 

http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/Anexos/article/19/Panorama%20Geral%202010.pdf  
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 Science d’abord (mais une Science a-théorique), applications ensuite. 

http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/Anexos/article/19/Panorama%20Geral%202010.pdf
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detrimento à concepção de que o agente deve ser tomado como um simples sistema de 

execução da tarefa prescrita e as estatísticas não nos auxiliam a compreender as 

questões humanas envolvidas nos processos operacionais. 

Na realidade, tendemos a confundir o processo psicológico do 

erro (um desvio de intenção do operador) com o inesperado (e 

em alguns casos de risco) efeito de ações errôneas em um 

sistema específico. Na verdade, a "resistência" e ou 

"tolerância" do sistema aos erros é um parâmetro de segurança 

muito mais crítico do que o número e a natureza dos erros 

produzidos. (PARIÈS, 1990, Appendix A Papers, p.33) 

Tradução nossa.
83

 

 

Acreditamos na importância de estudos que contemplem as atividades 

propriamente humanas no trabalho para a compreensão das razões oferecidas pela 

perspectiva dos trabalhadores. Mas os métodos de treinamento em fatores humanos 

normalmente praticados na aviação seguem, antes, uma perspectiva técnica. E de acordo 

com essa perspectiva, a evolução torna-se quase evidente, pois a segurança de voo vem 

aumentando. Os índices de segurança são os argumentos mais fortes. A evolução 

progressiva da segurança na aviação é medida, naturalmente, pela relação entre o 

número de acidentes e a quantidade de ciclos de operações executadas num dado 

período de tempo. Mas seria precipitado associar segurança de voo com fatores 

humanos, subentendendo que as evoluções tecnológicas na aviação englobam qualquer 

tipo de avanço no sentido de melhor compreensão e transformação do que vem a ser 

entendido por fatores humanos. 

É evidente que do ponto de vista técnico tem havido evolução crescente e 

progressiva, afinal, ocorrem muito menos acidentes hoje do que há 40 anos. O 

progresso conquistado pela segurança na aviação civil pôde ser resumido no Doc 9859 

da ICAO de acordo com a predominância conceitual dos métodos empregados em cada 

período, de modo que a segurança operacional passou pela era técnica, atravessou a era 

dos fatores humanos para alcançar a era organizacional. É curioso notar que a 

“atividade” humana não foi considerada, uma vez que desde o início da aviação até o 

final da década de 1960, todos os esforços eram voltados para o aperfeiçoamento 

técnico dos equipamentos e dos treinamentos operacionais (era técnica); a partir do 

início dos anos setenta o erro humano e os treinamentos interpessoais estiveram no 
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 As a matter of fact, we tend to confuse the psychological process of error (a deviation from the 

operator’s intention) with the unexpected (and in some cases unsafe) effect of erroneous actions in a 

specific system. Actually,  the "resistance"  and or  the  "tolerance"  of the  system  to errors  is  a 

much more critical safety parameter than the number and  the nature of errors  produced. 
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centro das atenções (era dos fatores humanos), mas tais treinamentos nunca foram muito 

sensíveis para as dimensões subjetivas da atividade; depois de meados da década de 

1990 até os dias atuais a segurança passou a ser vista através de uma perspectiva 

sistêmica, em que os fatores organizacionais indiretamente relacionados ao operador, 

tais como as decisões da hierarquia e condições de trabalho, deslocaram relativamente o 

foco das atenções que, no período anterior, esteve fortemente centrado no erro humano. 

A noção de acidente organizacional (LLORY, 1996) foi introduzida nesse último 

período, e o impacto da política e da cultura organizacional sobre a eficácia dos 

controles de risco da segurança passaram a ser considerados (era organizacional). 

A Figura 3.1 a seguir representa a evolução das formas de concepção sobre a 

segurança na aviação, destacado no Doc 9859 da ICAO: 

 

Figura 3.1 - Evolução na abordagem da Segurança.
84

  

(ICAO, 2012, Doc 9859-NA/464, p.12) 

 

Vejamos, então, alguns métodos desenvolvidos durante a “era dos fatores 

humanos” para monitorar, mitigar e gerenciar o erro. 
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 Todas as figuras apresentadas ao longo deste capítulo foram extraídas do Doc 9859 – NA/474 – Safety 

Management Manual (SMM) – Third Edition – 2012 – International Civil Aviation Organization. 
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3.2 Monitoramento e mitigação do erro humano 

 

A partir da década de 1980 a ideia de que os erros humanos devem ser mitigados 

por permear praticamente todas as operações aéreas, foi amplamente divulgada na 

indústria aeronáutica. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisa em fatores humanos 

financiado pela FAA (Federal Aviation Administration) foi fundado na Universidade do 

Texas, em Austin, com o intuito de construir métodos relacionados aos fatores 

humanos, para diminuir o impacto do erro humano sobre as operações em voo. O 

Threat and Error Management (TEM) e o Line Operations Safety Audit (LOSA) 

destacaram-se entre eles. O primeiro estabeleceu uma taxonomia, bastante utilizada hoje 

nas auditorias de segurança em operações aéreas, para identificar os erros e as ameaças 

para a segurança de voo, relacionados aos componentes humanos; e o segundo utilizou 

observadores treinados para avaliar aspectos do desempenho dos pilotos e coletar dados 

durante os voos em operações reais. No LOSA, os avaliadores utilizam um assento extra 

dentro da cabine de comando (jump seat) e, baseando-se no TEM, que fornece a 

estrutura básica para a coleta de dados extraídos do ambiente operacional do voo, 

registram e codificam as ameaças potenciais à segurança, enquanto verificam o modo 

com que os pilotos gerenciam os erros e lidam com as ameaças em voo. Além disso, 

eles também observam se o relacionamento entre os tripulantes favorece as operações 

aéreas, solicitando aos pilotos sugestões para melhorar a segurança. Assim, os 

avaliadores podem fornecer para as companhias um diagnóstico instantâneo de pontos 

fortes e fracos de segurança das operações executadas pelos pilotos de linhas aéreas. 

Atualmente o LOSA é reconhecido como um programa voluntário de segurança da 

FAA (vide o FAA LOSA Advisory Circular 120-90) e é considerado pela ICAO e pela 

International Air Transport Association (IATA) como uma das melhores práticas da 

indústria para o monitoramento dos componentes humanos em operações de voo 

normal. Vale notar que o LOSA é um procedimento formal que requer experiência e 

bom preparo dos observadores que irão efetuar a coleta de dados em voos. 

A história do monitoramento de informações durante os voos acompanha o 

desenvolvimento tecnológico dos equipamentos aeronáuticos e remonta às origens da 

aviação, desde as primeiras aeronaves, como àquelas produzidas pelos irmãos Wright, 

que fizeram um dispositivo simples para registrar a distância voada, o tempo de voo e o 
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número de rotações por minuto do motor (RPM). Durante a década de 1990, o LOSA 

começou a se associar a outros métodos que forneciam dados de segurança relacionados 

ao desempenho dos pilotos, com maior destaque para o Flight Operations Quality 

Assurance (FOQA)
85

 e o Air Safety Report (ASR). O termo FOQA foi criado pela 

fundação norte americana Flight Safety Foundation, que em 1991 foi selecionada pela 

FAA para fazer um estudo sobre um programa que registrasse as variações de 

parâmetros predeterminados para o voo (exceedances), considerando o valor dos dados 

operacionais de voo e a natureza crítica do desempenho dos tripulantes em acidentes e 

incidentes. A leitura dos parâmetros das aeronaves permite detectar o mau 

funcionamento de sistemas, erros em procedimentos operacionais, não somente por 

falhas de pilotos, mas, também, por algum processo implantado pela empresa e outras 

tendências que podem conduzir a um acidente ou incidente. 

FOQA é o nome dado a um processo, programa, ou atividade, 

empregado por uma companhia, que consiste na aquisição, 

medida, e análise de dados de voo. Ele serve como fonte de 

informação de dados para identificar, estabelecer causas 

prováveis, e corrigir tendências nocivas e desvios das normas 

aceitas de segurança de operação de voo. Envolve a análise 

regular dos dados de voo de cada fase voada por cada 

aeronave. A leitura sistemática dos parâmetros registrados 

pelas aeronaves de uma frota inteira permite detectar 

tendências de deterioração de funcionamento de sistemas, erros 

frequentes em procedimentos operacionais, não somente por 

falhas de pilotos, mas, também, por algum processo implantado 

pela empresa, e outras tendências que podem conduzir a um 

acidente ou incidente. (ABREU, 2009, p. 14) 

 

O Air Safety Report (ASR) é um relatório elaborado individualmente pelos 

tripulantes sobre as situações adversas vivenciadas por eles. Desse modo, os dados do 

FOQA são dados técnicos de voo basicamente fornecidos pelos parâmetros de voo da 

aeronave e os dados do ASR são fornecidos pelo piloto. O LOSA fornece uma 

perspectiva baseada na observação de um terceiro agente que não participa e nem 

interfere na operação. Essas três ferramentas são complementares e quando esses dados 

são analisados eles assinalam tendências e riscos iminentes, permitindo compreender as 
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 De acordo com Abreu (2009), FOQA “Significa “Garantia de Qualidade Operacional de Voo”. A 

pronúncia é “fócua”, na lígua portuguesa, e “fôucua”, na sua língua original. Dependendo do país, a 

referência ao FOQA é feita por um termo diferente. Na Europa, principalmente, usa-se Flight Data 

Monitoring (FDM), Flight Data Analysis (FDA), ou ainda, Operational Flight Data Monitoring 

(OFDM). Ao redor do mundo ouve-se Flight Operations Management (FOM), Daily Flight 

Operations Monitoring (DFOM), Flight Operations Data Assurance (FODA), e também Maintenance 

Operations Quality Assurance (MOQA) (TELEDYNE, 2003). No Brasil, apesar da literatura inicial 

cunhar o termo como Programa de Acompanhamento e Análise de Dados de Voo (PAADV) (DAC, 

2004), o termo mais usado rotineiramente ainda é FOQA, possivelmente pela grande influência norte-

americana em nossa cultura.” (ABREU, 2009, p. 13) 
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razões para os desvios registrados pelo FOQA, pelo ASR e pelo LOSA, para guiar as 

estratégias relativas à segurança de voo, particularmente a preventiva, por meio da 

observação das operações normais. 

Paralelamente ao desenvolvimento desse processo de análise de dados das 

operações aéreas baseado no cruzamento das informações oriundas das interfaces 

hardware, software, environment e liveware, as constatações referidas à correlação 

entre o erro humano e os acidentes aéreos suscitaram o consenso entre a indústria 

aeronáutica e os Estados contratantes da ICAO quanto à necessidade de incrementar 

programas de treinamento em fatores humanos, com o objetivo de melhorar a 

coordenação e o gerenciamento da tripulação técnica, como parte integrante do 

treinamento de operações de voo. Assim, em 1982 a United Airlines promoveu o 

primeiro programa de treinamento direcionado à equipe de cabine, o Cockpit Resource 

Management (CRM), visando minimizar o erro humano, numa tentativa de controlar o 

principal fator contribuinte para os acidentes e incidentes aeronáuticos (BLAKE; 

MOUTON, 1964 apud HELMREICH; WILHELM, 1999). O projeto era amplo e 

pretendia intervir sobre vários aspectos relacionados ao desempenho dos pilotos, através 

de uma abordagem não técnica baseada em treinamentos pautados pela disciplina 

Human Factors. A proposta era administrar o erro, ensinando procedimentos 

individuais e grupais para minimizar suas consequências, desenvolvendo a 

autoconsciência e o aperfeiçoamento pessoal dos membros das equipes de voo. 

Enfatizando a mudança de estilos individuais de liderança, tal como a falta de 

assertividade em pilotos mais jovens e o excesso de autoritarismo (power distance) em 

pilotos mais antigos, foram empregados jogos interpessoais e exercícios relacionados à 

aviação. Alguns conceitos chaves sobre fatores humanos foram disseminados entre os 

pilotos de maneira sistemática integrando-se aos demais treinamentos regulares, e aos 

treinamentos práticos em simulador (LOFT). Os conceitos ensinados eram retomados 

em situações críticas durante as simulações de voos, como situações de emergência, 

para treinar habilidades comportamentais em condições operacionais adversas. 

Pretendia-se ainda intervir sobre certos padrões e procedimentos adotados visando a 

mudança de atitudes das equipes favorecendo, direta ou indiretamente, a tomada de 

decisões nas atividades dos pilotos. O CRM veio, então, a se constituir numa ferramenta 

usada para melhorar as habilidades comportamentais das equipes, a serviço da 

segurança operacional (HELMREICH; MERRITT, 2000). 
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Depois do seminário promovido pela National Air Space Administration (NASA), 

em 1986, e do programa Crew Resources Management desenvolvido pela Delta Airlines 

– que enfatizou conceitos específicos relacionados à operação aérea, focados em temas 

relativos à construção de equipe, sinergia, estratégias de briefing, consciência 

situacional, gerenciamento do estresse e tomada de decisão (BYRNES; BLACK, 1993 

apud HELMREICH; MERRITT; WILHELM, 1999) - concluiu-se que esse treinamento 

deveria ser estendido para toda a tripulação, envolvendo não apenas os pilotos, mas 

também toda tripulação técnica de voo (pilotos, engenheiros de voo, navegadores e 

rádio operadores) e a tripulação comercial (comissários de bordo). Essa ampliação do 

treinamento fez com que a nomenclatura Cockpit Resources Management mudasse para 

Crew Resources Management, definindo, assim a 2ª geração do CRM (ORLADY; 

FOUSHEE, 1987 apud HELMREICH; MERRITT; WILHELM, 1999). Percebeu-se que 

os indivíduos operam em um ambiente complexo que inclui múltiplos fatores com 

potencial para afetar o comportamento humano e os treinamentos que antes eram 

exclusivamente voltados para os pilotos em seus postos de trabalho foram 

gradativamente se expandindo, passando a incluir os demais tripulantes técnicos, 

comissários de voo, pessoal de apoio operacional. 

Em 1990, surge a 3ª geração do CRM, integrando o treinamento em CRM aos 

grupos de terra envolvidos com a atividade aérea, tais como atendentes de voo, 

despachantes operacionais de voo, pessoal de manutenção, controladores de tráfego 

aéreo (CTA) etc.. Ao invés de praticar apenas emergências, se ensaiava um voo 

completo no LOFT (HELMREICH; MERRITT; WILHELM, 1999). Nesse mesmo ano, 

o FAA introduziu o Advanced Qualification Program (AQP), como um treinamento 

voluntário de qualificação avançada que permite adequar cada tipo de equipamento às 

necessidades da organização, com abordagem em Fatores Humanos, consolidando a 

integração de CRM e LOFT ao treinamento técnico (BIRNBACH; LONGRIDGE, 1993 

apud HELMREICH; MERRITT; WILHELM, 1999). Além disso, o FAA introduziu o 

Line Operational Evaluation (LOE) em simulador, para a certificação formal de toda a 

tripulação, incorporando uma câmera de vídeo que gravava as sessões no simulador 

para que, posteriormente, os pilotos tivessem a oportunidade de se observar e corrigir 

alguma atitude que, antes, não tinham consciência, enfatizando comportamentos 

específicos em checklists de voo, de forma a melhorar as decisões e ações em situações 

imprevistas (HELMREICH; MERRITT; WILHELM, 1999). 
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Depois, novos entendimentos acerca do erro humano no trabalho produziram 

certas modificações na abordagem dos treinamentos de CRM. Além dos métodos Error 

Management (EM), procurando evitar e isolar o erro, e do Threat and Error Mangement 

(TEM), que trouxe para o foco certas ameaças que poderiam estar presentes antes 

mesmo da ocorrência dos erros, o modo de funcionamento das organizações passou a 

ser correlacionado aos contextos de trabalho em que ocorriam os erros dos operadores, 

com base no modelo estabelecido por James Reason (REASON, 1990, 1997 apud 

HELMREICH; MERRITT; WILHELM, 1999). A principal diferença entre essas duas 

últimas gerações do CRM é que uma se fundamenta em uma abordagem proativa - se 

utilizando de registros e relatos de incidentes, através do Aviation Safety Action 

Program (ASAP) (FAA, 1997 apud HELMREICH; MERRITT; WILHELM, 1999), e 

de programas de monitoramento de voo, como ferramentas para o gerenciamento do 

erro - enquanto a outra se fundamenta em uma abordagem descritiva, através de estudos 

e pesquisas, como instrumentos para a detecção de ameaças ao sistema de segurança, 

como forma de proteção, reduzindo, assim, os riscos existentes e, por conseguinte, a 

possibilidade de ocorrência de erros. 

A Instrução de Aviação Civil (IAC) 060-1002A regulamenta o treinamento em 

CRM para todos os trabalhadores do Sistema de Aviação Civil (SAC) brasileiro, sejam 

eles tripulantes técnicos e de cabine, despachantes operacionais de voo e de terra, 

pessoal de rampa, pessoal de manutenção, pessoal de check-in/check-out, pessoal 

administrativo, da alta direção e outros. De acordo com essa IAC, o treinamento deve 

ser dividido em três fases. Na primeira, espera-se que os participantes tomem 

consciência dos principais conceitos de fatores humanos e a segunda fase visa à 

aplicação prática destes conceitos. Alguns programas usam técnicas de dramatização 

(role-playing) para permitir que as pessoas possam perceber os seus próprios estilos, 

proporcionando, através da prática interpessoal, a mudança de algumas atitudes que 

normalmente não são notadas pelos membros da equipe. As percepções de 

personalidade e de atitude permitem que os indivíduos reconheçam alguns de seus 

pontos fortes e fracos. Os exercícios de representação de diferentes papéis podem 

favorecer de modo prático certos aspectos comportamentais e cognitivos da tripulação, 

tais como a tomada de decisão e outras habilidades discutidas na primeira fase de 

treinamento do CRM. Rever o desempenho da equipe em situações de sobrecarga e 

subcarga de trabalho em voo por meio de gravações em vídeo é outra técnica que pode 

ser integrada a parte prática do treinamento. De dois em dois anos deve ocorrer a 
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revisão periódica do que foi aprendido nas duas primeiras fases, configurando assim a 

terceira e última fase ou a fase de reciclagem do treinamento em CRM. 

Os principais conceitos sobre fatores humanos apresentados em sala de aula na 

primeira fase do treinamento derivam do Flight Crew Training: Cockpit Resource 

Management (CRM) and Line-Oriented Flight Training (LOFT) (ICAO, Circular 217, 

1989), mas outros temas poderão ser incluídos de acordo com cada grupo a ser treinado. 

A ideia é constituir uma linguagem comum que favoreça a conscientização do grupo, 

permitindo mudanças em certas habilidades da equipe para o posterior treinamento 

prático a ser realizado em ambiente operacional. A ementa sugerida pela ICAO (1989, 

Circular 217, p. 9) inclui: o conceito de sinergia; a necessidade de compromisso aos 

princípios do CRM; como as atitudes e comportamentos individuais podem afetar a 

equipe; complacência e seu efeito para a equipe; a conscientização de que cada 

indivíduo é responsável por chegar para o trabalho em condições de assumi-lo; o 

impacto do meio ambiente, tal como a política da empresa, o controle de tráfego aéreo, 

o tipo de aeronave etc.; os recursos disponíveis aos trabalhadores na realização das 

tarefas; identificação e atribuição de prioridades; a consciência de que o ser humano é 

composto por características complexas e muitas vezes não controláveis; relações 

interpessoais e seus efeitos sobre o trabalho em equipe: a maneira de abordagem entre 

os membros da tripulação; "trabalho em equipe" versus "tarefas individuais" - Por 

exemplo, se alguém derrama café em seu pé normalmente não é necessário qualquer 

esforço da equipe. Se, no entanto, alguém derruba café na cópia do plano de voo, 

destruindo parcialmente a sua legibilidade, faz-se necessário trabalhar em equipe para 

reconstruir os dados vitais daquele voo - identificação de normas - seja para cumpri-las 

ou desviar-se delas; julgamento do piloto, enquanto elemento central a bordo – se piloto 

em comando é quem recebe praticamente todas as informações e se ele é o principal 

responsável pela operação, todas as decisões passam por ele ou devem ser feitas com a 

sua participação; regras básicas sobre as políticas e os procedimentos a serem seguidos 

durante o curso de instrução, por exemplo, suporte de gestão do programa de CRM, 

esclarecimento dos conceitos ensinados, subsídios para os participantes que tentam agir 

de acordo com os princípios aprendidos no programa, ausência de medidas punitivas 

durante o curso e depois em operações reais de voo. 
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Durante o treinamento espera-se que sejam ensinados pelo menos seis conceitos 

básicos: Comunicação
86

; consciência situacional
87

; resolução de problemas / julgamento 

/ tomada de decisão; liderança
88

; gerenciamento do estresse
89

; análise e planejamento da 

missão, revisão do planejamento durante a missão e crítica ao trabalho depois da 

missão. Outros conceitos devem ser incluídos, de acordo com cada grupo participante. 

Os instrutores que oferecem o treinamento em fatores humanos nos cursos de CRM 

devem estar familiarizados com esses conceitos básicos e ter, naturalmente, experiência 

em CRM, mas não existem requisitos acadêmicos além do Ensino Médio, ou qualquer 

tipo de especialidade profissional ou formação universitária na área das ciências 

humanas ou em qualquer outra. A maior parte dos instrutores é formada por tripulantes 

que atuam em programas de segurança operacionais nas organizações de que fazem 

parte. Muito embora seja um treinamento regular e sistemático em cada organização, o 

ensino e as intervenções durante os treinamentos em CRM ocorrem de modo intuitivo e 

baseado na experiência operacional dos instrutores. De modo geral, sua aderência 

ocorre pela reprodução das noções apresentadas nos Manuais e Circulares da ICAO e 

em publicações afins editadas pelas principais autoridades aeronáuticas dos países 

membros da ICAO. 

Como se trata de um curso com orientação prática, não interessa utilizar o tempo 

reservado para o treinamento do pessoal (em torno de dois ou três dias para cada fase) 

com debates sobre as teorias de base, apresentando possíveis conflitos entre diferentes 

correntes do campo científico. Recomenda-se apresentar a relevância dos temas através 

de exemplos práticos ou fragmentos de relatórios de investigações de acidentes aéreos. 

Assim, por exemplo, ao introduzir o tema “julgamento do piloto” o instrutor poderá 

partir de uma retórica linear do tipo “erro humano → falha de julgamento → acidente” e 

apresentar estatísticas do tipo: “Dentre os fatores contribuintes para os acidentes na 
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 Se desdobrando em: 1) influências culturais; 2) graduação, idade, posição na equipe de tripulantes; 3) 

assertividade; 4) participação; 5) escuta; 6) comentários; 7) caminhos legítimos de discordância. 
87

 Se desdobrando em: 1) consciência do ambiente circundante; 2) realidade versus percepção da 

realidade; 3) fixação / distração; 4) acompanhamento constante do trabalho; 5) incapacidade: parcial / 

total, física / mental, aberta e sutil. 
88

 Se desdobrando em: 1) formação de equipe; 2) habilidades gerenciais e de supervisão: planejar, 

organizar, dirigir, controlar; 3) autoridade; 4) assertividade; 5) obstáculos; 6) influência cultural; 7) 

representação de papéis; 8) profissionalismo; 9) credibilidade; 10) responsabilidade de todos os 

membros da tripulação; 11) tempo / gerenciamento da carga de trabalho. 
89

 Se desdobrando em: 1) aptidão mental e física para voar; 2) fadiga; 3) incapacidade em vários graus. 
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aviação civil brasileira entre 1997 e 2006, o julgamento representa um percentual de 

85,7% na aviação geral
90

 e 51% na aviação civil.” 

Ao buscarem referências teóricas que estão decantadas nos manuais e circulares 

indicadas pelas autoridades aeronáuticas, os instrutores encontrarão algumas 

apresentações descritivas de construtos e modelos abstratos, baseados numa empiria que 

facilita a compreensão do senso comum. Os termos tomada de decisão analítica 

(Analytical Decision Making)
91

, e julgamento, por exemplo, convivem na literatura da 

aviação de acordo com a preferência dos autores. A noção suscitada pela palavra 

julgamento reúne um complexo processo que envolve vários aspectos psicológicos. 

Decidir seria o estágio final deste processo cujo objetivo seria a busca pela solução mais 

adequada para enfrentar problemas determinados. Foi desse modo que Jensen (1995) 

definiu julgamento na aviação, a saber, como um processo mental usado para formular 

decisões. O julgamento não seria um fim, mas um processo para se alcançar um fim. 

Segundo ele, julgamento ou a capacidade para tomar decisões, pode diferenciar um 

piloto comum de um piloto superior: “O piloto superior é aquele que exercita seus 

julgamentos superiores para evitar situações que requeiram habilidades superiores”. 

(JENSEN, 1995, p. 4) Tradução nossa.
92

 

Esse exercício dos “julgamentos superiores" se daria antes da execução das ações 

decorrentes de decisões finais. Também conhecida como tomada de decisão analítica 

(TDA), esse tipo de decisão diz respeito à fase de planejamento das ações. Nessa fase, o 

piloto superior deverá ser competente para lidar com situações complexas, analisando as 

alternativas e as estratégias prescritivas possíveis. Com isso ele poderá evitar situações 

de alto risco, que requeiram habilidades superiores usadas na fase de execução. As 

decisões nessa fase promovem alto grau de estresse, uma vez que a situação estaria 

configurada por problemas mal estruturados, forte pressão do tempo, incertezas e 

poucos recursos oferecidos pelas experiências anteriores, fazendo com que seu 

julgamento seja guiado por uma tomada de decisão espontânea (TDE). As 

consequências dos erros em ambas as fases são sempre graves. 

O julgamento racional trabalharia com habilidades para descobrir e estabelecer a 

relevância das informações disponíveis relacionadas aos problemas do voo, diagnosticar 
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 Gráfico referido aos Fatores Contribuintes na Aviação Geral - Perda de Controle em Vôo (de 1998 a 

2007). Consultado em 12/09/2008 em: http://www.cenipa.aer.mil.br/estatisticas/aviacao_geral.pdf 
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 Ou “Aeronautical Decision Making (ADM)”, conforme a Advisory Circular de 12/13/1991 da FAA 

(AC Nº 60-22). 
92

 No original: “The superior pilot is one who exercises superior judgment to avoid situations that require 

superior skill”. 
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estes problemas, especificar as alternativas de ação em curso, avaliando os riscos e as 

possibilidades. A decisão final seria suscetível às influências de fatores não relacionados 

diretamente com as ações em curso tais como, estresse, fadiga, fatores de background, 

pressão financeira e compromissos pessoais. Com mais tempo para pensar o sujeito 

poderia avaliar os riscos associados às alternativas. Já o julgamento motivacional não 

requer muito pensamento ou reflexão e a resposta é facilmente obtida por uma ação 

apropriada (por ex.: direita ou esquerda) ou uma não ação. O sujeito julga o que vê, o 

que sente e o que ouve, sem muito tempo disponível e executa ações apropriadas e 

compatíveis com as normas sociais. Nesse tipo de julgamento os pilotos irão basear suas 

decisões em informações menos racionais. 

Os problemas teóricos que essas proposições poderiam suscitar para os estudos 

cognitivistas, por exemplo, são elididos por não fazerem parte do escopo da disciplina 

human factors. As práticas instituídas nesse campo visam à manutenção de uma 

doutrina apresentada por autoridades de aviação dos países signatários da ICAO e 

representantes locais que ocupam postos hierárquicos nas organizações da indústria 

aeronáutica. Os trabalhadores devem, portanto, ser conscientizados sobre os riscos 

provocados por seus atos inseguros e cumprir os requisitos de treinamentos 

estabelecidos pelo poder constituído no campo em que seu ofício se exerce. 

Ao final da era dos fatores humanos
93

, houve um significativo avanço na 

segurança de voo, mas os erros humanos continuaram irredutíveis, apesar dos 

treinamentos. Tais erros na aviação estão associados tradicionalmente ao pessoal 

operacional: pilotos, controladores de voo, mecânicos e despachantes operacionais de 

voo. Eles representam um estorvo de difícil solução.
94

 

Leigo: - Quem? O pessoal operacional? 

Especialista: - Não, os erros! 

Leigo: - De quem? 

Especialista: - Erros humanos. 

Leigo: - Mas os erros humanos não foram praticados por 

alguém? Não houve uma falha humana de alguém? 

Especialista: - Sim, houve! Não exatamente... Na verdade, são 

muitos fatores associados que culminam em um acidente... 

E quando se trata de segurança, não devemos atribuir culpa 

e nem punir as pessoas envolvidas; devemos descobrir 

como os eventos ocorreram para que novos acidentes não 
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 Conforme observamos na página 90, o progresso da segurança na aviação civil foi resumido no Doc 

9859 da ICAO em três eras. Do início da aviação até o final da década de 1960: era técnica; da década 

de 1960 até meados de 1990: era dos fatores humanos; depois de meados da década de 1990 até os 

dias atuais: a era organizacional. 
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 Tomamos a liberdade de criar o diálogo fictício, mas verossímil, apresentado a seguir para ilustrar o 

razoável questionamento de um leigo sobre o “erro humano” dirigido a um especialista em segurança 

de aviação. 
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ocorram mais... E a punição viria a se constituir como mais 

um elemento desfavorável às operações... E se analisamos 

os erros humanos é justamente para saber “como” eles 

ocorrem e não “quem” os cometeu. 

Leigo: - Mas essas estatísticas parecem menos indulgente com 

os “humanos”... 

 

As estatísticas apresentam aumento da participação dos erros humanos nos 

acidentes e incidentes aéreos, apesar dos trabalhadores estarem mais bem equipados, 

protegidos e treinados. Mas não estamos convencidos de que realmente podemos traçar 

uma linha de “involução” para o desempenho humano na aviação. Embora não seja esse 

o propósito de nosso trabalho, acreditamos na importância de estudos voltados para os 

instrumentos utilizados nas análises que apontam os fatores humanos como os 

principais contribuintes para os acidentes aéreos
95

. Ou mais, investigações 

arqueológicas sobre o predomínio dos referenciais teóricos que embasam essas 

avaliações, os valores utilizados em tais escolhas, os campos do saber determinantes, 

tais como: econômico, político, tecnicista, ideológico, pragmático, ecológico, 

linguístico, humanístico, militar, biométrico, administrativo etc.. Entre tantos saberes 

possíveis, tais investigações poderiam indicar as relações entre diferentes séries 

escolhidas, estabelecendo possíveis diferenças entre as narrativas de cada campo 

analisado, ou de cada período do tempo, o que, muito provavelmente, provocaria a 

reformulação de importantes questões oriundas de uma genealogia (FOUCAULT, 

1979) do erro humano no trabalho. Tal projeto ultrapassa, contudo, o nosso propósito 

em circunscrever o disperso campo de análise dos discursos sobre o trabalho do 

aeronauta que, de acordo com a metodologia que adotamos, estaria referido à 

arqueologia do saber (FOUCAULT, 1969) sobre o trabalhador. De qualquer modo, o 

problema do erro humano foi tacitamente deslocado por uma nova abordagem 

metodológica referida à segurança operacional, sem que os problemas conceituais e 

metodológicos do campo de estudos da disciplina human factors fossem devidamente 

apurados. Referimo-nos, aqui, ao sistema de gerenciamento da segurança operacional. 
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 Conforme alguns estudos desenvolvidos no Departamento de Saúde Ambiental da USP em São Paulo, 

SP, Brasil, orientados pela professora Dra. Frida Marina Fischer, tais como: FAJER; ALMEIDA; 

FISCHER, 2011, FAJER, 2009 e ALMEIDA, 2001, 2022 e 2003. 
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3.3 Sistema de gerenciamento da segurança operacional 

 

Nessa nova abordagem vamos encontrar uma perspectiva mais ampla para a 

segurança que busca focalizar as deficiências de todos os setores do sistema e não 

apenas as falhas individuais. É bem verdade que já havia métodos de segurança voltados 

para todos os setores da indústria aeronáutica, mas a principal novidade desse novo 

sistema está na integração de todos eles. Mais ainda, todos aqueles aspectos da 

organização, descritos no Human Factors Training Manual (Doc 9683) - tais como as 

supervisões oferecidas pelas empresas aéreas, educação e treinamento periódico de seus 

trabalhadores, fabricação e manutenção de equipamentos aeronáuticos, infraestrutura, 

incluindo aeroportos e serviços de tráfego aéreo, eficiência regulatória e influência das 

associações de trabalhadores e sindicatos – poderão, agora, se consolidar em um único 

programa estruturado a partir de um sistemático processo de identificação de perigos e 

análise de riscos para as operações. Esse sistema de gerenciamento da segurança 

operacional foi recomendado pela ICAO através do Doc 9859, “Safety Management 

Manual”, que serve como guia de implantação dos Programas de Gerenciamento da 

Segurança adotados pelos Estados contratantes e por cada provedor de serviço da 

aviação civil. 

Assim, visando a melhoria dos índices da segurança operacional da aviação 

mundial, a ICAO estabeleceu um novo modelo metodológico que incorpora os 

princípios de gestão da qualidade, alocando responsabilidades, identificando os perigos 

e gerenciando os riscos. Essa metodologia
96

 traz um guia de elaboração do Programa de 

Gerenciamento da Segurança Operacional dos Estados e de cada provedor de serviços 

da aviação civil dos países membros da ICAO. O Brasil, respeitando a sua condição de 

país signatário da ICAO, instituiu em 2008 o Programa Brasileiro para a Segurança 

Operacional da Aviação Civil (PSO-BR), que inclui o Programa de Segurança 

Específico da ANAC (PSOE-ANAC) e o Programa de Segurança Específico da 

Aeronáutica (PSOE-COMAER). 

Levando-se em consideração as condições latentes da organização, que 

potencialmente podem causar danos às pessoas e propriedades, a novidade agora reside 
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 Recomendada no Safety Management Manual (SMM), Doc 9859 – NA/474. 
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na tentativa de quantificação do risco potencial, entendendo-se que as operações aéreas 

estão sempre sujeitas a algum nível de risco. Assim, a segurança (safety) é definida 

como: “O estado em que o risco de prejudicar pessoas ou danificar propriedades é 

reduzido a um nível aceitável e mantido abaixo desse nível por meio de um processo 

contínuo de identificação de perigos e gerenciamento do risco”
97

. (ICAO, 2012, Doc 

9859 – NA/474, p. 11) Tradução nossa. 

O objetivo maior passa a ser, então, a identificação dos perigos que podem 

ocasionar algum tipo de dano, para se avaliar os níveis de probabilidade e de severidade 

de risco às operações aéreas. O gerenciamento da segurança operacional promove a 

identificação sistemática de perigos e a avaliação de riscos será feita a partir da 

correlação entre os perigos identificados e os níveis de segurança que se pretende 

assumir nas operações analisadas. A partir da avaliação dos recursos para a eliminação 

dos perigos identificados e/ou, conforme cada caso, da restrição das operações aéreas, 

pretende-se definir de modo objetivo os níveis aceitáveis para a segurança das 

operações. 

A seguir apresentaremos um modelo esquemático das principais etapas do 

processo de gerenciamento da segurança recomendado pela ICAO, a saber: 

Identificação de perigo, análise de probabilidade e severidade de risco, avaliação dos 

níveis de tolerância e controle e mitigação de risco. 

 
Figura 3.2 – Processo de gerenciamento de risco da segurança 

(ICAO, 2012, Doc 9859-NA/464, p.150) 
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 The state in which the possibility of harm to persons or of property damage is reduced to, and  

maintained at or below, an acceptable level through a continuing process of hazard identification and 

safety risk management. 
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Uma das principais novidades trazidas por esse método está no sistema de 

gerenciamento proativo para a segurança operacional a partir de dados gerados 

sistematicamente durante as operações normais. Agora, não precisamos mais esperar 

pela ocorrência de um desastre para se apurar as causas contribuinte do acidente. Esse 

novo modelo, então, antecipa-se às coletas de dados decorrentes das investigações de 

acidentes e incidentes graves que geram ações reativas. Outro aspecto relevante está na 

análise sistêmica das operações, que implica todos os setores e descentra a busca 

intensiva sobre os erros cometidos pela tripulação técnica durante os momentos finais 

que antecipam os acidentes. 

O modelo de segurança do psicólogo britânico James Reason também será 

considerado pela ICAO no atual gerenciamento da segurança, com o objetivo de superar 

a interpretação linear que imputava ao erro do trabalhador praticamente toda a 

responsabilidade pelos acidentes. Para Reason, os erros ativos praticados pelos 

operadores que atuam nas linhas de frente das organizações são facilitados por falhas 

nas defesas organizacionais, ou por certas condições latentes estabelecidas pelos 

idealizadores dos projetos, pelos responsáveis por decisões de alto nível, pelos 

construtores dos sistemas operacionais, diretores ou pessoal de manutenção, cujas 

consequências não são visíveis imediatamente podendo ficar encobertas durante muito 

tempo. Os resultados para a segurança serão tanto melhores quanto maior for o 

investimento nas descobertas dessas condições latentes. De acordo com Reason (1990), 

esse método de análise apresenta resultados mais benéficos para a confiabilidade do 

sistema do que as tentativas pontuais de reduzir erros ativos. Para mitigar as falhas 

latentes toda organização deve fazer uso de certos tipos de defesas, das quais ele destaca 

o treinamento das equipes, as regulamentações, os procedimentos, a organização do 

trabalho, a gestão e, enfim, toda tecnologia disponível. 

Desse modo, o Doc 9859 (ICAO, 2012) adotou a formulação do “modelo 

Reason”, de que os acidentes não decorrem de fatores isolados, uma vez que envolvem 

todo o sistema organizacional a partir de violações sucessivas das defesas de segurança 

(REASON, 1997). Esse modelo apresenta uma série de barreiras dispostas em camadas 

sucessivas para impedir que os acidentes ocorram e permite ilustrar que algumas 

decisões remotas situadas nos mais altos níveis da organização ou nas ações do pessoal 

de apoio e de execução das tarefas operacionais podem produzir furos nessas barreiras 

de proteção e, mesmo que ninguém perceba imediatamente, as condições desfavoráveis 



104 

 

permanecem de modo latente até que seus efeitos ou potenciais danos sejam ativados 

por falhas específicas da operação. 

Desse modo, Reason (1997) destacou a existência de falhas ativas decorrentes das 

ações ou omissões que incluem erros e violações com efeitos negativos imediatos, e 

condições latentes presentes ao sistema sem que necessariamente ocorra um acidente ou 

mesmo qualquer outro resultado danoso produzido por incidentes. As condições latentes 

podem permanecer dormentes por um longo período de tempo, sem que ninguém as 

perceba como prejudicial, tornando-se evidente quando as defesas do sistema são 

violadas. As falhas ativas geralmente estão associadas ao pessoal da linha de frente 

(pilotos, controladores de tráfego aéreo, mecânicos de voo, etc.) por estarem em 

condição de ativar as últimas defesas contra os acidentes, mas na verdade, todos os 

acidentes resultam da combinação das condições latentes (que emergem após o fracasso 

das defesas) e das falhas ativas. 

A Figura 3.3 apresenta a trajetória do acidente que não pôde ser impedido pelas 

defesas disponíveis. As linhas que conduzem ao acidente foram favorecidas pelos 

fatores organizacionais desfavoráveis, pelas más condições do local de trabalho, 

facilitando os erros, ou as violações deliberadas cometidas pelas pessoas. 

 

Figura 3.3 - Modelo causal do acidente (James Reason) 

(ICAO, 2012, Doc 9859-NA/464, p.13) 

 

Esse modelo tornou-se conhecido como “Modelo do Queijo Suíço” (Swiss Cheese 

Model) por causa dos furos delineados pela trajetória do acidente, que “consegue” 

atravessar o queijo, ou as barreiras organizacionais (processos organizacionais, 

condições de trabalho, erros e violações individuais) e todas as defesas que protegem as 
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operações aéreas das flutuações do desempenho humano. Esse modelo também nos 

mostra que as condições latentes podem estar presentes no sistema, independentemente 

da ocorrência do acidente, se manifestando através de fatores locais desencadeantes. 

Para referir-se aos acidentes que ocorrem em sistemas complexos que utilizam 

tecnologias de alto risco Michèl Llory (1996, 1999) estabeleceu a noção de acidente 

organizacional. Na visão desse autor, as análises sobre o trabalho devem contemplar as 

dimensões macro e micro dos sistemas enfatizando a percepção dos operadores de 

“chão de fábrica” e também a de suas chefias intermediárias, que permanecem 

silenciosas na maioria dos eventos de segurança. O Safety Management Manual (SMM) 

da ICAO utiliza a perspectiva do acidente organizacional, integrando-o ao modelo de 

análise da segurança de Reason. A perspectiva subjacente ao acidente organizacional 

tem como objetivo identificar os perigos para mitigar as condições latentes da 

organização e seus sistemas operacionais, em vez de investir todos os esforços apenas 

no combate das falhas ativas dos indivíduos. 

O diagrama a seguir integra a noção de acidente organizacional ao Modelo 

Reason, a partir de cinco blocos que situam os processos nos quais o acidente pode ser 

desencadeado. 

 
Figura 3.4 – O acidente organizacional.  

(ICAO, 2012, Doc 9859-NA/464, p.14) 

 

O bloco de cima localiza os processos organizacionais. Nesse bloco estão 

incluídos todos os processos que podem ser diretamente controlados pela organização 

com seus próprios recursos. Esses processos envolvem a elaboração de políticas, o 
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planejamento das atividades, os sistemas de comunicação interna entre os diferentes 

setores e entre os trabalhadores, as decisões sobre a alocação de recursos da empresa e 

assim por diante. Vale notar que, dentre todos os processos organizacionais, o Doc 9859 

destaca a alocação de recursos e a comunicação como principais. 

Deficiências nos processos organizacionais podem provocar uma via dupla para o 

fracasso. A primeira é a via das condições latentes, seguindo o caminho das setas da 

direita no esquema representado na Figura 3.4. As condições latentes podem incluir as 

deficiências de projeto dos equipamentos, os procedimentos operacionais incompletos 

ou fora do padrão e deficiências no treinamento do pessoal. Em geral, as condições 

latentes podem ser descobertas a partir das pistas deixadas por dois grandes grupos de 

ações desfavoráveis. O primeiro diz respeito ao inadequado processo de identificação 

dos perigos. Isso compromete o sistema de gerenciamento de segurança por não 

permitir que os riscos sejam mantidos sob o controle da organização, permanecendo 

livremente no sistema e podendo a qualquer tempo tornar-se ativo por meio de gatilhos 

operacionais. O segundo pode ser chamado de normalização do atalho, na medida em 

que certos contextos operacionais serão naturalizados a tal ponto que a exceção acaba se 

tornando a regra. A falha na alocação de recursos pode intensificar a normalização do 

atalho, de modo que a única maneira encontrada pelo pessoal operacional, responsável 

pelo desempenho efetivo das atividades de produção, para alcançar o êxito das 

atividades é através de atalhos ou de improvisações. Isso implica a constante violação 

das regras e procedimentos e tem potencial para romper as defesas do sistema que na 

aviação se distribuem através da tecnologia, do treinamento e dos regulamentos. Essas 

defesas geralmente constituem a última rede de segurança para conter as condições 

latentes, assim como as falhas do desempenho humano. A maioria, se não todas, as 

estratégias de atenuação dos riscos de segurança está baseada no reforço das defesas 

existentes ou no desenvolvimento de novas defesas. 

A outra via proveniente dos processos organizacionais é a via das condições do 

local de trabalho (seguindo o caminho das setas da esquerda do esquema da Figura 3.4). 

As condições do local de trabalho influenciam diretamente a eficiência das pessoas que 

atuam nas empresas de aviação. Suas falhas são facilmente percebidas a partir de 

alguma experiência operacional e podem ser experimentadas de diversas formas: 

instabilidade no emprego, baixa qualificação, falta de experiência, falta de confiança na 

relação estabelecida com a hierarquia gerencial, baixo moral do grupo, além das falhas 
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nos tradicionais fatores conhecidos há um bom tempo pela ergonomia física como 

iluminação, temperatura ambiente etc.. As deficiências nas condições do local de 

trabalho podem promover falhas ativas do pessoal operacional, levando-os a cometer 

erros ou violações. 

A diferença entre erros e violações está no componente motivacional. Uma pessoa 

tentando fazer o melhor possível para realizar uma tarefa e que se esforça para seguir as 

regras e procedimentos de acordo com a formação recebida pode, ainda assim, cometer 

erros e não cumprir o objetivo da tarefa em questão. Mas a pessoa que intencionalmente 

se desvia das regras, procedimentos ou treinamento recebido, comete uma violação. 

Assim, a diferença básica entre erros e violações está na intenção do trabalhador. 

Assim, os esforços para o gerenciamento da segurança devem proporcionar um 

adequado monitoramento dos processos e os investimentos devem contemplar as 

melhores condições para o ambiente de trabalho, visando mitigar as falhas ativas. As 

rupturas ou os furos nas barreiras de segurança, produzidas pela combinação desses 

fatores organizacionais, farão com que as operações executadas não ocorram conforme 

o planejado. Os desvios nas operações decorrentes dos fatores organizacionais se 

somam às influências externas e às mudanças práticas do ambiente operacional e 

regulatório durante a execução das operações. 

Embora as organizações desenvolvam planos e procedimentos para lidar com 

situações perigosas, esses planos estão sujeitos a modificações locais. Na vida real, ou 

prática, existirá sempre uma diferença entre o desempenho operacional executado e o 

que foi planejado na linha de base. Por isso, o termo “deriva prática”
98

 foi utilizado no 

Safety Management Manual (SMM) da ICAO para designar o desvio entre as operações 

executadas e as planejadas. O termo “deriva” aponta para o desvio do curso pretendido 

devido às influências organizacionais e externas. A Figura 3.5 a seguir apresenta 

graficamente o desempenho idealizado para o desenvolvimento do sistema operacional 

desde a concepção do projeto (linha horizontal), o ângulo produzido pela deriva prática, 

a partir do desempenho operacional executado e, finalmente, o acidente. 
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 A teoria da deriva prática foi apresentada na obra de Scott Snook (SNOOK, 2000) que analisou as 

causas de um incidente de fogo amigo em que dois helicópteros Black Hawk do Exército americano 

foram derrubados por F-15 da Força Aérea durante uma rotina de patrulha no Iraque. 
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Figura 3.5 - “Deriva Prática”. 

(ICAO, 2012, Doc 9859-NA/464, p.16) 

 

Apresar da deriva prática ocorrer naturalmente em qualquer sistema, algumas 

razões podem, contudo, intensifica-lo ao ponto de ultrapassar todas as defesas 

concebidas para evitar um acidente, a saber, a tecnologia que nem sempre funciona 

conforme o previsto, os procedimentos planejados que não podem ser executados sob 

certas condições operacionais; os regulamentos incompatíveis com determinados 

contextos; alterações no sistema, incluindo a adição de novos componentes; a interação 

com outros sistemas, e assim por diante. Apesar das deficiências promovidas pela 

deriva, na prática, as pessoas operam mesmo assim a partir de adaptações locais e de 

estratégias pessoais buscando soluções não previstas nos manuais. Daí a importância de 

analisar as informações sobre o que ocorre durante a deriva prática. 

Essas informações podem nos ensinar sobre as adaptações bem-sucedidas para a 

segurança, fortalecendo o controle e a mitigação dos riscos. Quanto mais perto do início 

da deriva prática forem capturadas as informações, quanto maior será o número de 

perigos identificáveis na previsão dos riscos para a segurança. Mas a proliferação 

desenfreada de adaptações locais e de estratégias pessoais para lidar com os improvisos 

pode fazer com que a deriva prática se afaste muito da referência esperada para o 

desempenho operacional aumentando a possibilidade de ocorrência de incidentes ou 

mesmo de um grande acidente. 

Faremos agora uma breve apresentação de dois processos centrais para o 

gerenciamento da segurança operacional desse Programa, que são a identificação de 

perigos e o gerenciamento de risco, considerando os principais esquemas divulgados na 
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terceira edição
99

 do Doc 9859, reeditado pela ICAO em 2012, e alguns conceitos 

fundamentais que estruturam esse sistema de gerenciamento da segurança. 

 

 

3.4 Identificação de perigos 

 

O funcionamento do sistema de gerenciamento da segurança operacional depende 

diretamente do processo de identificação dos perigos. Esse processo ocorre de modo 

sistemático e constante e deve ser executado por um grupo de especialistas designados 

para a tarefa de avaliar o risco que ameaça um determinado segmento da operação. 

Esses especialistas devem ser devidamente treinados e preparados para a função, muito 

embora também possam ser auxiliados pelos demais trabalhadores da organização, 

desde que compartilhem a ideia de que o trabalho de investigação de um evento simples 

deve estar associado a um protocolo maior, de tal modo que as observações de casos 

individuais devem ser entendidas como manifestações temporais de um mecanismo 

mais amplo que está por trás da operação cotidiana em análise e, dada a complexidade 

desse mecanismo, é necessário certo rigor e consistência para correlacionar as 

observações dos eventos atuais com os eventos do passado projetando-o em perspectiva 

futura. Recomenda-se que essa identificação rigorosa e sistemática dos perigos 

observados deve ser apoiada pelo uso de uma taxonomia apropriada à aviação
100

 e 

ampliada em cada organização que venha pôr em execução o programa de 

gerenciamento da segurança operacional. 
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 Disponível em: https://portal.icao.int/ICAO-NET/ICAO%20Documents/9859_draft_en.pdf  
100

 A ICAO e a Equipe de Segurança da Aviação Comercial (CAST) que inclui funcionários do governo e 

líderes da indústria da aviação formaram a Equipe CAST/ICAO de Taxonomia Comum (CAST/ICAO 

Common Taxonomy Team - CICTT). Esse grupo é responsável pelo desenvolvimento de taxonomias e 

definições comuns para os acidentes aéreos e sistemas de relatórios de incidentes. As taxonomias e 

definições comuns permitem comparações e melhoram a capacidade da comunidade de aviação em 

questões comuns de segurança. A CICCT inclui especialistas de diversas empresas de transporte 

aéreo, fabricantes de aeronaves, fabricantes de motores, associações de pilotos, autoridades 

reguladoras, conselhos de segurança de transporte, representantes da ICAO, incluindo membros do 

Canadá, União Europeia, França, Itália, Japão, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. Para cumprir 

seus objetivos a CICTT desenvolve as seguintes taxonomias e definições comuns: Fase de Voo; 

Categorias de Acidentes, Categorias de Ocorrência; Aeronaves (marca/modelo/série); Motor 

(marca/modelo/série); e uma taxonomia detalhada para Acidentes e Incidentes. 

https://portal.icao.int/ICAO-NET/ICAO%20Documents/9859_draft_en.pdf
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No Doc 9859, a ICAO define genericamente o perigo como uma “(...) condição 

ou um objeto que possa causar morte ou prejudicar pessoas, danos nos equipamentos ou 

estruturas, perda de material, ou reduzir a capacidade de executar uma função 

prescrita.” (ICAO, 2012, Doc 9859-NA/464, p.33)
101

. Mas existe uma tendência nas 

pessoas mal treinadas para confundir a descrição do perigo com o seu resultado 

potencial, ou consequência. Um vento lateral de 15 nós, por exemplo, é um perigo que 

pode trazer como consequência a possibilidade do piloto não conseguir controlar o 

avião durante a decolagem ou aterrissagem. A possibilidade de perda do controle da 

aeronave não deve ser entendida como um perigo, mas como a consequência do vento 

lateral de 15 nós. Ao confundirmos o perigo com as suas consequências ocultamos a sua 

verdadeira natureza e prejudicamos a identificação de outras consequências importantes. 

Ao contrário, quando as fontes e os mecanismos do perigo são bem identificados, temos 

melhores condições para avaliar com precisão a magnitude de suas consequências. 

A lista dos tipos de perigo é extensa e não exaustiva. De maneira geral podemos 

dividir os perigos em grupos, tais como perigos naturais, técnicos e econômicos. Os 

perigos naturais envolvem todas as condições meteorológicas adversas, os eventos 

geofísicos, as condições geográficas onde as operações estão situada, eventos 

ambientais, eventos relacionados à saúde pública etc.; os perigos técnicos estão 

relacionados às deficiências das aeronaves, seus componentes, sistemas e subsistemas, 

equipamentos aeronáuticos, instalações da organização, ferramentas etc.; e os perigos 

econômicos podem ser encontrados a partir das tendências globais de expansão e 

retração do mercado, recessão, custo dos materiais ou dos equipamentos. Além desses, 

ainda podemos identificar perigos nos fatores relacionados aos projetos dos 

equipamentos, das tarefas, dos procedimentos e das práticas operacionais, incluindo as 

documentações e listas de verificações (checklist), além de todos os processos que 

envolvem comunicações, incluindo as terminologias empregadas, a linguagem e as 

formas de comunicação adotadas pela organização. 

Os fatores organizacionais, tais como as políticas da companhia para seleção, 

treinamento, remuneração e alocação de recursos também devem ser monitorados, pois 

são importantes fontes de perigos. Temos ainda, os fatores ambientais no trabalho, tais 
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 A hazard is generically defined by safety practitioners as a condition or an object with the potential to 

cause death, injuries to personnel, damage to equipment or structures, loss of material, or reduction of 

ability to perform a prescribed function. 
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como o ruído, as vibrações, temperatura, iluminação, uniformes usados pelos 

trabalhadores e equipamentos de proteção. Os fatores regulamentares também devem 

ser considerados. A aplicabilidade e o cumprimento dos regulamentos, a certificação 

dos equipamentos, do pessoal e dos procedimentos, além de supervisão adequada. 

Outras formas de defesa que suscitam perigos incluem os sistemas de detecção e 

alarmes e a resiliência dos materiais e equipamentos utilizados nas operações. Os 

perigos decorrentes do desempenho humano, incluindo as condições de saúde e 

limitações físicas também devem ser analisados. 

Como podemos perceber, a lista de perigos identificáveis é longa e sua 

importância para o sistema de gerenciamento da segurança operacional é vital, pois 

além de determinar a análise do risco associado às atividades desenvolvidas pelo 

operador, essa lista vai alimentar um banco de dados que será configurado como a 

grande biblioteca de segurança da empresa. Como neste estudo o nosso interesse incide 

sobre o modo com que os fatores humanos se articulam com a segurança na aviação não 

iremos tratar aqui das formas de implantação do sistema de gerenciamento de segurança 

da ICAO, tema crucial e necessário para o bom funcionamento do sistema da aviação 

civil
102

. 

Sobre os perigos relacionados ao desempenho humano notamos que, apesar da 

ampla discussão em torno dos fatores humanos na aviação, o Doc 9859 não aprofunda a 

análise desse tipo de perigo. Quando destaca algum exemplo, o objetivo volta-se para a 

apresentação do programa em si e a maior parte deles está relacionada aos fatores 

técnicos e operacionais, de tal forma que a importância do desempenho humano é 

apenas indicada para integrar a grande lista de perigos identificáveis. Vale observar que 

o sistema de gerenciamento de segurança proposto pela ICAO não começa do zero. A 

proposta é aproveitar os variados programas de treinamento, de segurança e de 

qualidade que já estejam em atividade nas organizações, para reintegrá-los, somando-se 

aos demais programas de análise proposto pelo novo modelo de gerenciamento do risco. 
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 As fases de implantação do sistema de gerenciamento da segurança estão detalhadas no Safety 

Management Manual (SMM) da ICAO (Doc 9859 - NA/474, 2012). Harmonizado com a estrutura do 

Doc 9859, temos no Brasil o “Guia para Elaboração de SGSO de Empresa Aérea Certificada de 

Acordo com o RBAC 119” da ANAC (Instrução Suplementar IS 119-002, Revisão C); e nos EUA, o 

“Safety Management Systems for Aviation Service Providers” da FAA (Advisory Circular AC 120-

92A), emitida em agosto de 2010. Ambas apresentam vários exemplos práticos e formas possíveis de 

implantação e execução do sistema de gerenciamento da segurança. Além desses regulamentos, temos 

uma edição brasileira do livro Sistemas de gerenciamento da segurança operacional na aviação 

(Stolzer; Halford; Goglia, 2011) que trata da implantação do sistema de forma pormenorizada. 
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Então, fica subentendido que essa reengenharia de processos deve aceitar todos os 

recursos disponíveis para aprofundar as análises a serem utilizadas em auxílio da 

identificação dos perigos. 

Quando identificamos um perigo, procedemos a uma escolha, ou discriminamos 

condições preexistentes ao que julgamos ser um “perigo” em detrimento ao “não-

perigo”. Fazemos isso a partir da nossa própria experiência e todas as vicissitudes do 

programa de gerenciamentos do risco da segurança irão depender dos critérios que 

determinam essa classificação. Os estudos de Prince (1999) demonstraram que o nível 

de experiência do pessoal selecionado para a identificação dos perigos produz 

interferência nos resultados observados. Ele agrupou alguns pilotos por níveis de 

experiência, solicitando-os a classificar, conforme a severidade das situações 

resultantes, relatórios ASAP (Aviation Safety Action Program)
103

 em tipos de perigos. 

Seu estudo sugere que as consistências das classificações e as avaliações do nível de 

severidade foram diretamente afetadas pelo nível de experiência de cada grupo 

selecionado. O grupo com menor experiência entendeu mal ou classificou erradamente 

perigos de elevada severidade, apresentando resultados menos consistentes que os 

demais grupos. Com base nisso e em sua própria experiência, o piloto de linha aérea e 

mecânico de célula e grupo motopropulsor pela FAA, especializado em Sistemas da 

Qualidade e seu grupo de pesquisas em segurança operacional, Stolzer et al. (2011) 

acreditam que o processo de identificação de perigo traz em si mesmo um processo de 

classificação taxonômica e, por isso, devemos dimensionar aquilo que se ganha e aquilo 

que se perde com esse processo. Toda vez que reduzimos um evento de segurança a 

uma ideia clara e distinta, ganhamos em objetividade, mas perdemos as informações que 

não foram contempladas em nosso conceito. A fim de ilustrar essa contradição, Stolzer 

apresenta o seguinte diálogo entre dois ornitólogos: 
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 O programa ASAP (Aviation Safety Action Program) foi desenvolvido pelo Projeto de Pesquisa em 

Fatores Humanos da Universidade do Texas liderado pelo professor Robert Helmreich em resposta às 

solicitações de companhias aéreas que necessitavam de ajuda para a gestão e análise de suas bases de 

dados sobre os eventos de segurança que já tinha crescido consideravelmente ao final da década de 

1990. Esse programa analisa os modos de revisão adotados pelos agentes de segurança das empresas 

aéreas responsáveis pelas análises dos relatórios de segurança. A revisão ASAP demonstrou que as 

empresas priorizavam o desenvolvimento de estratégias de intervenção direcionadas para os erros 

individuais dos pilotos, mas faltava recursos para o rastreamento de tendências ou para a identificação 

de fatores contribuintes para eventos futuros se esses fatores não estivessem francamente aparentes. 

Com base nesses estudos, em 2002, a FAA publicou a Advisory Circular AC nº 120-66B, Aviation 

Safety Action Program (ASAP), incentivando as empresas aéreas e de manutenção a reportarem 

voluntariamente informações de segurança que podem ser críticas para a identificação de potenciais 

acidentes. 
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Ornitólogo 1: Que pássaro é este? 

Ornitólogo 2: O que ele parece? 

Ornitólogo 1: Ele tem uma plumagem vermelha brilhante. E 

um pequeno penacho na cabeça. Tem um 

tamanho médio. Tem um bico laranja e uma 

cabeça preta. E... 

Ornitólogo 2: Ah! É um cardeal (galo de campina). 

(STOLZER, 2011, p.123 e 124) 

 

A identificação do pássaro desconhecido com a classe “cardeal (galo de 

campina)” promoveu ganhos de informações decorrentes do conhecimento sobre tal 

espécie, a saber, que esse pássaro come preferencialmente sementes, grãos e frutas e que 

ele não migrará no próximo inverno. Mas no momento em que o ornitólogo 2 

apresentou seu conceito conclusivo, ele interrompeu a descrição de seu colega com a 

interjeição “Ah!”, subtraindo a série de informações descritivas fornecidas pelo o 

ornitólogo 1, que seria acrescentada logo depois do conectivo “E...”, que bem poderia 

ser,  por exemplo, “E... ele tem pequenas penas amarelas na ponta de suas asas”. A 

perda dessa informação poderá comprometer as investigações futuras sobre o tópico 

suprimido, tal como seria se esses ornitólogos desejassem estudar a relevância da taxa 

de evolução dessa nova espécie. Apesar das perdas, e numa espécie de adoção de risco 

assumido, Stolzer destaca a importância do uso de uma linguagem comum para a 

classificação dos perigos. 

Assim como os ornitólogos incorporaram aos seus acervos de 

conhecimentos as informações referentes àquele pássaro, 

quando o identificaram como um cardeal, podemos extrair 

informações úteis do trabalho cuidadoso e do estudo que o 

desenvolvimento de uma taxonomia comum requer, quando 

utilizamos essa taxonomia para identificar perigos específicos 

em operações especificas. (STOLZER, 2011, p. 124) 

 

Assim, Stolzer (2011) sugere o desenvolvimento de dois enfoques paralelos para a 

identificação de perigos associados às observações operacionais, a saber, a utilização de 

uma taxonomia comum padrão
104

 que agrupe os perigos semelhantes e promova um 

método simplificado de compreensão dos fatos que contribuem para os eventos do 
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 Esse autor sugere partir das taxonomias disponíveis, tais como as utilizadas no Modelo de 

Gerenciamento de Ameaças e Erros, TEMM (Threat and Error Management Model) e ASAP 

(Aviation Safety Action Program), mas aponta para a necessidade de identificação e construção de 

novas e melhores taxonomias para outros tipos de coleta e análise de dados. Ao analisar os problemas 

de comunicação radiofônica entre pilotos e controladores de voo e após exaustiva revisão das 

taxonomias propostas por pesquisadores em contextos internacionais, Monteiro (2008) recategorizou 

os fatores relevantes aos pilotos e controladores de voo brasileiros no contexto da aviação 

internacional e propôs uma nova taxonomia relacionada aos problemas de comunicação radiofônicos, 

em sua dissertação de mestrado intitulada: “Comunicações entre pilotos e controladores de voo: 

fatores linguísticos, discursivo-Interacionais e Interculturais”, conforme veremos adiante, no Capítulo 

4. 
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mundo real, associada a outro tipo de abordagem, bem mais flexível, apoiada numa 

observação exploratória, através do registro total e completo dos dados originais 

coletados do evento, tais como relatórios narrativos, dados brutos de voo, e bases de 

dados demográficas ou paramétricas para descobrir perigos previamente não 

identificados. Depois que esses novos perigos forem identificados e validados, novos 

campos na taxonomia existente serão criados a fim de acompanhar a tendência e avaliar 

a eficácia dos controles destinados a mitigar os riscos associados com o perigo. Tudo 

isso contando, naturalmente, com o apoio de uma infraestrutura técnica, analítica e de 

gestão, compatível com a amplitude do sistema requerido. Para esse autor, tal 

abordagem poderia contribuir, sobretudo, para a identificação de perigos decorrentes do 

desempenho humano no trabalho, incluindo as condições de saúde, limitações físicas e 

fatores de comunicação. Mas em nossa opinião, não seria possível atingir os perigos 

decorrentes de contextos singulares, se os instrumentos de coleta utilizados não 

permitirem abertura para o registro de situações inéditas, e ninguém melhor que os 

próprios trabalhadores afetados pelo perigo para nos ajudar nesse processo. 

(...) o gerenciamento mais efetivo é aquele que empurra o 

processo de decisão para o chão da fábrica, utilizando, no caso, 

a experiência do mundo real dos trabalhadores da linha de 

frente, para identificar para nós os perigos com os quais 

convivem todos os dias.” (STOLZER et al., 2011, p. 123) 

 

Para abordar os elementos de risco decorrentes das condições latentes 

relacionadas às atividades humanas, devemos assumir os contextos singulares em que 

tais atividades se realizam. Nesse caso, trata-se menos das regras gerais e das políticas 

prescritivas do que casos situados em condições específicas de cada período analisado. 

Se quisermos realmente entender o modo com que as atividades humanas são 

realizadas, devemos dar voz ao trabalhador, abrindo mão, nesse momento, das 

taxonomias e inventários de classificação. As falhas referidas aos aspectos técnicos e os 

erros operacionais e de procedimentos podem ser identificados, controlados ou até 

mitigados através de treinamentos adequados, mas os fatores relacionais e humanos de 

cada organização são instáveis e dinâmicos. Podem ser identificados e analisados caso a 

caso, mas jamais serão tratados se não houver um engajamento real do trabalhador 

implicado ao processo. Desse modo, caberia inclusive interrogar se essa análise não 

poderia ser auxiliada por uma abordagem centrada na atividade real do trabalhador. 

Uma análise do trabalho que não se contente apenas com o estatuto dos métodos, mas 
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que busque a construção de modelos específicos, resultantes de marcos teóricos 

específicos. 

Por ora, retomemos o processo de identificação dos perigos. O Safety 

Management Manual (SMM) da ICAO sugere os seguintes aspectos que podem e 

devem ser considerados como estratégia de implantação inicial do processo de 

identificação dos perigos: 

a) Fatores de projeto, incluindo os equipamentos e as 

concepções sobre as tarefas; 

b) Limitações de desempenho humano (por exemplo, 

fisiológicas, psicológicas e cognitivas); 

c) Procedimentos e práticas operacionais, incluindo a 

documentação e listas de verificação [checklists], e sua 

validação em condições reais de operação; 

d) Fatores de comunicação, incluindo meios de comunicação, 

terminologia e linguagem; 

e) Fatores organizacionais, tais como aqueles relacionados ao 

recrutamento e seleção, formação e implicação do pessoal com 

a organização; compatibilidade entre as metas de produção e as 

metas de segurança; alocação de recursos; pressões gerenciais 

sobre o funcionamento das operações e a cultura de segurança 

corporativa; 

f) Fatores relacionados ao ambiente operacional do sistema de 

aviação (por exemplo, ruído ambiente e vibração, temperatura, 

iluminação e equipamentos de proteção e uniformes 

disponíveis); 

g) Fatores de supervisão para a regulação dos processos, 

incluindo a aplicabilidade das normas; a certificação dos 

equipamentos, pessoal e procedimentos; 

h) Sistemas de monitoramento de desempenho, que pode 

detectar a deriva prática ou desvios operacionais; e 

i) Fatores de interface homem-máquina. (ICAO, 2012, Doc 

9859 – NA/474, p. 152) Tradução nossa. 

 

Os perigos podem ser identificados através de metodologias
105

 proativas e 

preditivas ou de modo reativo, pelas análises das investigações dos acidentes ou 

incidentes. Conforme já mencionamos
106

, há uma variedade de fontes de dados, internos 

ou externos à organização que podem ser integrados à identificação dos perigos. O 
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 As três metodologias descritas no Doc 9859 para a identificação dos perigos são: 1. Reativa - 

Mediante análise dos eventos passados, os perigos são identificados através da investigação das 

ocorrências de eventos de segurança. Incidentes e acidentes são claros indicadores das deficiências 

dos sistemas e podem ser usados para determinar os perigos que contribuem, seja ativamente ou de 

forma latente para o evento; 2. Proativa - Através da análise das situações existentes ou reais, trata-se 

de uma procura ativa dos perigos nos processos existentes . Essa é a principal tarefa dos sistemas de 

segurança com suas auditorias, avaliações, reportes dos trabalhadores, além da análise associada aos 

processos de avaliação; 3. Preditivo – Processo que ocorre através de coleta dados a fim de identificar 

possíveis resultados ou eventos negativos numa perspectiva futura. Analisa o ambiente e os processos 

para identificar os potenciais perigos do futuro e inicia ações mitigadoras. (ICAO, 2012, Doc 9859 – 

NA/474, p. 35) Tradução nossa. 
106

 Nas páginas 110 e 111. 
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Safety Management Manual (SMM) destaca as seguintes fontes de identificação dos 

perigos internos: 

a) Sistemas de monitoramento de operações normais, tais 

como, análise dos parâmetros de voo [flight data analysis] dos 

operadores de aeronaves; 

b) Sistemas de reportes voluntários
107

 e mandatórios
108

; 

c) Supervisões de segurança; 

d) Auditorias de segurança; 

e) Informações provenientes dos treinamentos [feedback]; e 

g) Relatórios de investigação e acompanhamento dos acidentes 

e incidentes. (ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, p. 152) 

Tradução nossa. 

 

O processo de identificação de perigos deve considerar todos os possíveis perigos 

que possam existir no âmbito das atividades do prestador de serviços aéreos, incluindo 

as interfaces com outros sistemas e fontes externas à organização. Os exemplos citados 

como fontes de identificação de perigos externos foram: 

a) Relatórios de acidentes provenientes da indústria 

aeronáutica; 

b) Sistema mandatório de reportes de incidentes do Estado; 

c) Sistema voluntário de reportes de incidentes do Estado
109

; 

d) Auditorias de supervisão do Estado; e 

e) Sistemas de intercâmbio de informações. (ICAO, 2012, Doc 

9859 – NA/474, p. 152) Tradução nossa. 

 

Os tipos de tecnologias utilizados no processo de identificação de perigo 

dependerão do tamanho e complexidade das atividades desenvolvidas pelo prestador de 

serviços de aviação. Assim, elas podem variar desde uma simples planilha Microsoft 
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 No sistema de Reporte Voluntário, o indivíduo comunica uma informação de perigo ou um evento de 

segurança sem qualquer exigência para fazê-lo. Segundo o Doc 9859, as informações transmitidas não 

devem ser usadas contra as pessoas que reportaram. Ao contrário, as Agências Reguladoras e as 

Organizações de aviação devem incentivar essa prática de reportes e tais sistemas devem ser não 

punitivos, garantindo a proteção das fontes de informação. 
108

 No sistema de Reporte Mandatório, as pessoas são obrigadas a comunicar certos tipos de eventos ou 

situações de risco. Segundo o Doc 9859, é necessário que seja detalhado quem deve reportar e o que 

deve ser reportado. 
109

 No Brasil, o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de  Acidentes Aeronáuticos) permite que 

qualquer pessoa que identificar uma situação potencial de perigo, relacionada à segurança de voo, ou 

que dela tiver conhecimento, possa reportar por meio de um Relatório de Prevenção (RELPREV). O 

encaminhamento deve ser feito, preferencialmente, ao Elo-SIPAER da organização ou empresa 

envolvida. Nas situações em que o relator julgue a necessidade de levar o assunto ao conhecimento do 

CENIPA, deverá ser preenchido um Relatório Confidencial de Segurança de Voo. Neste caso, poderá 

utilizar a internet, via site do CENIPA, fax, telefone ou o formulário de Reporte Confidencial para 

Segurança de Voo (RCSV), que é um modelo carta-resposta com porte-pago, para encaminhar seu 

reporte ao CENIPA. O CENIPA alerta que os relatos serão analisados de forma a serem adotadas 

medidas que possam eliminar ou mitigar a condição de risco, ou seja, o foco é a prevenção de 

acidentes sem finalidade de atribuir culpa ou responsabilidade. As ocorrências envolvendo atos ilícitos 

deverão ser encaminhadas às organizações e às autoridades competentes. Disponível no Portal da 

Internet do CENIPA em: http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/component/content/article/1-

comunicacao-social/231-relprev-relatorio-de-prevencao 
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Excel, Access, Word até um robusto sistema de dados e informações sobre segurança, 

elaborado especialmente para esse fim. Mas em todos os casos o processo de 

identificação dos perigos deve ser claramente documentado e descrito pelo Sistema de 

Gerenciamento da Segurança da organização. A Tabela 3.1 a seguir apresenta uma 

sequência ordenada para o processo de identificação dos perigos de duas operações: 

Nº Tipo de operação ou subatividades Perigo genérico Componentes específicos do perigo 

1   Componente 1 

2  Perigo A Componente 2 

3   Componente 3 

4   Componente 1 

5 Operação I Perigo B Componente 2 

6   Componente 1 

7  Perigo C Componente 2 

8   Componente 3 

9   Componente 4 

10   Componente 1 

11  Perigo A Componente 2 

12   Componente 3 

13 Operação II  Componente 1 

14  Perigo B Componente 2 

15   Componente 3 

16   Componente 4 

Tabela 3.1 – Processo de identificação de perigos 

O tipo de operação em análise deverá ser subdivida em subatividades, as quais em 

conjunto formam a tarefa completa. Para cada uma dessas subatividades será gerada 

uma lista de perigos genéricos que, por sua vez, produziria outra divisão para os 

componentes específicos de cada perigo. Trata-se, então, de um metódico trabalho que 

deve ser iniciado por uma ampla análise das tarefas realizadas no segmento específico 

da operação a ser observada. O grupo de especialistas designado para a identificação 

dos perigos poderá ser o mesmo grupo que fará a avaliação dos riscos. Esse grupo deve 

discutir sobre os perigos considerados relevantes para a atividade em questão, 

debatendo livremente [brainstorm] sobre os detalhes da tarefa avaliada. Tão logo os 

perigos sejam identificados, suas consequências ou resultados decorrentes dos eventos 
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especificados devem ser determinados na etapa seguinte, denominada avaliação de 

riscos. 

 

 

3.5 Avaliação de riscos 

 

O gerenciamento de risco da segurança é outro componente essencial do sistema 

de gerenciamento da segurança. Na primeira edição do Doc 9859 (2007) o Risco de 

Segurança (Safety Risk) foi definido como “a possibilidade de ocorrência de ferimentos 

em pessoas, dano a equipamentos ou estruturas, perda de material, ou redução da 

capacidade para desempenhar determinada função, medida em termos de probabilidade 

e severidade”. Essa definição foi recentemente reformulada para “A probabilidade e 

severidade projetadas sobre as consequências ou resultados de um perigo.” 
110

 (ICAO, 

2012, Doc 9859 – NA/474, p. 10) Tradução nossa. Essa última definição assemelha-se 

ao conceito de safety risk dado pela “Safety Management Systems for Aviation Service 

Providers” da FAA, a saber: “a combinação da severidade prevista com a probabilidade 

de efeito potencial de um perigo [tomando como referência a pior condição possível do 

sistema].” 
111

 (Advisory Circular AC 120-92A), emitida em agosto de 2010, p. 8) 

Observemos que todos esses conceitos de risco acentuam o caráter preditivo em 

suas definições, seja como possibilidade, seja pela prospecção (futura) da probabilidade 

e severidade de efeitos potenciais do perigo identificado. Assim, levando-se em 

consideração todos os cenários potencialmente válidos, o processo de gerenciamento de 

risco da segurança começa pela avaliação da probabilidade de ocorrência das 

consequências dos perigos durante as atividades realizadas pela organização. E as 

perguntas a seguir, destacadas do Doc 9859, podem nos auxiliar na avaliação da 

probabilidade de ocorrência do perigo para a avaliação do risco da segurança: 

a) Existe histórico de ocorrências similares ao perigo em 

questão, ou trata-se de uma ocorrência isolada? 

                                                           
110

 The projected likelihood and severity of the consequences or outcomes of a hazard. 
111

 The composite of predicted severity (how bad) and likelihood (how probable) of the potential effect of 

a hazard in its worst credible (reasonable or believable) system state. 
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b) Quais equipamentos ou componentes do mesmo tipo [que] 

apresentaram defeitos semelhantes? 

c) Quantas pessoas realizam os procedimentos em questão ou 

estão sujeitas a eles? 

d) Estes equipamentos suspeitos, ou procedimentos 

questionáveis, estão em uso há quanto tempo (em percentuais)? 

e) Em que medida essas implicações organizacionais, de gestão 

ou regulatória, podem representar grandes ameaças para a 

segurança pública? (ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, p. 

37)
112

 Tradução nossa. 
 

A Tabela 3.2 apresenta cinco categorias para a classificação da probabilidade 

relacionada ao evento ou condição insegura, além de descrever cada uma delas 

atribuindo um valor correspondente. 

Probabilidade Significado Valor 

Frequente É provável que ocorra muitas vezes (ocorre frequentemente) 5 

Ocasional É provável que ocorra às vezes (não ocorre frequentemente) 4 

Remota É pouco provável que ocorra, mas é possível (ocorre raramente) 3 

Improvável É muito pouco provável que ocorra (ocorrência desconhecida) 2 

Extremamente improvável É quase inconcebível que o evento venha a ocorrer 1 

Tabela 3.2 - Probabilidade de risco da segurança 

(ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, p. 38) Tradução nossa.
113

 

 

Vale notar que esta é uma tabela típica, mas o nível de complexidade das tabelas 

de probabilidade do risco deve ser adaptado às necessidades de cada organização. 

Assim, o Doc 9859 esclarece que podem ser incluídos critérios qualitativos e 

quantitativos, assumindo até quinze valores diferentes para a probabilidade de risco da 

segurança. 

Tão logo a avaliação de probabilidade esteja concluída, o próximo passo será 

avaliar a severidade do risco, considerando as piores consequências relacionadas ao 
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 a) Is there a history of occurrences similar to the one under consideration, or is this an isolated 

occurrence? 

b) What other equipment or components of the same type might have similar defects? 

c) How many personnel are following, or are subject to, the procedures in question? 

d) What percentage of the time is the suspect equipment or the questionable procedure in use? 

e) To what extent are there organizational, managerial or regulatory implications that might reflect 

larger threats to public safety? 
113

 Frequent - Likely to occur many times (has occurred frequently) – 5. 

Occasional - Likely to occur sometimes (has occurred infrequently) – 4. 

Remote - Unlikely to occur, but possible (has occurred rarely) – 3. 

Improbable - Very unlikely to occur (not known to have occurred) – 2. 

Extremely - improbable Almost inconceivable that the event will occur – 1. 
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perigo, ou a pior situação previsível possível, tendo em vista todas as consequências 

relacionadas com a condição ou com os objetos identificados como inseguros. A 

severidade do risco de segurança é definida como a extensão do dano que pode 

razoavelmente ocorrer como consequência ou resultado do perigo identificado. Então, a 

avaliação da severidade deve se basear em fatalidades, ou vidas que podem ser perdidas 

(funcionários, passageiros, transeuntes e população em geral) e danos à propriedade, à 

aeronave, aos equipamentos etc., em diferentes níveis. 

A Tabela 3.3 representa uma tabela típica de severidade de risco da segurança. Ela 

inclui cinco categorias para indicar o nível de gravidade, a descrição e a atribuição de 

um valor algébrico para cada categoria. Tal como indicado na tabela de probabilidade 

de risco da segurança, este quadro é apenas um exemplo. 

Severidade Significado Valor 

Catastrófica 
- Equipamento destruído; 

- múltiplas mortes. 
A 

Perigosa 

- Grande redução das margens de segurança, com angústia [physical distress] 

ou carga de trabalho, fazendo com que os operadores não possam ser 

convocados para executar suas tarefas com precisão ou completamente; 

 - Graves prejuízos; 

- Dano a equipamentos importantes. 

B 

Importante 

- Significativa redução na margem de segurança, redução na capacidade dos 

operadores para lidar com as condições operacionais adversas como o aumento 

na carga de trabalho, ou condições que comprometam a sua eficiência; 

- Incidente grave 

- Lesão às pessoas 

C 

Pequena 

- Incômodo; 

- Limitações operacionais 

- Uso de procedimentos de emergência 

- Pequeno Incidente 

D 

Insignificante Pequenas consequências E 

Tabela 3.3 – Severidade de risco da segurança. 

(ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, pp. 38 e 39) Tradução nossa.114 
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 Catastrophic: Equipment destroyed; Multiple deaths – A. 

Hazardous: A large reduction in safety margins, physical distress or a workload such that the operators 

cannot be relied upon to perform their tasks accurately or completely; Serious injury; Major 

equipment damage – B. 

Major: A significant reduction in safety margins, a reduction in the ability of the operators to cope with 

adverse operating conditions as a result of increase in workload, or as a result of conditions 

impairing their efficiency; Serious incident ; Injury to persons – C. 

Minor: Nuisance; Operating limitations; Use of emergency procedures; Minor incident – D. 

Negligible: Little consequences – E. 



121 

 

Os valores de avaliação da probabilidade e severidade de risco da segurança serão 

utilizados para derivar um índice final para o risco de segurança. Esse índice criado por 

meio da metodologia descrita acima consiste em designar um indicador alfanumérico, 

para os resultados combinados da avaliação da probabilidade e da severidade. A 

avaliação do risco associada ao perigo identificado determina a ação a ser tomada, seja 

pela aceitação do risco e consequente observação e acompanhamento das operações 

afetadas, mitigação do risco, ou ainda pela desistência de execução da atividade 

analisada. As respectivas combinações de probabilidade e severidade são comumente 

representadas por uma matriz, chamada matriz de risco e vários formatos podem ser 

encontrados para ela. Na Tabela 3.4 apresentamos uma matriz de risco (5x5) para a 

avaliação de risco da segurança, extraída do Doc 9859 da ICAO: 

 
Tabela 3.4 - Matriz de Avaliação de Risco da Segurança. 

(ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, p. 40) 

 

Com a matriz de risco, podemos avançar para o terceiro e último passo do 

processo de avaliação, determinando a tolerabilidade do risco da segurança para as 

operações analisadas. Para isso, é necessário obter os índices de avaliação de 

probabilidade e de severidade compostos pela matriz de risco. Por exemplo, considere 

uma situação onde uma probabilidade de risco da segurança foi avaliada como 

“ocasional” (4) e a gravidade de risco foi avaliada como “perigosa” (B). A composição 

entre a probabilidade e a severidade (4B) é o índice de risco da segurança avaliado. 

Esse índice obtido a partir da Matriz de Avaliação de Risco (Tabela 3.4) deve ser 

exportado para a Matriz de Tolerância do Risco da Segurança (Figura 3.6), que descreve 

os critérios de tolerância de cada organização em particular. Utilizando o exemplo 
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acima, o critério para o risco de segurança avaliado como 4B cai na categoria 

“Inaceitável sob as circunstâncias existentes”. 

 
Figura 3.6 – Matriz de Tolerância do Risco da Segurança. 

(ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, p. 40) 

 

Como o índice 4B é considerado de alto risco, providências imediatas devem ser 

tomadas pela organização e as ações recomendadas nesse caso apontam para a 

necessidade de reduzir ou cancelar a operação imediatamente, se for necessário. 

Seguindo as ações recomendadas para o índice 4B, conforme a Tabela 3.5 a seguir, o 

operador deve priorizar as ações de mitigação do risco para garantir que novos ou 

melhores controles preventivos de segurança sejam postos em prática, reduzindo, assim, 

o índice de risco para a faixa “moderada” ou “baixa”, para que as operações possam 

ocorrer dentro da faixa situada numa região tolerável ou aceitável. 

 
Tabela 3.5 – Matriz de Tolerância do Risco de Segurança. 

(ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, p. 41) 
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Nesse caso, o índice de risco da segurança avaliado como “intolerável”, implicaria 

as seguintes alternativas: 

1) Reduzir o índice de probabilidade do componente de risco, tomando as 

medidas necessárias para reduzir o risco específico a que está exposta a organização; 

2) Reduzir o índice de gravidade do componente de risco, buscando medidas de 

redução das consequências relacionadas com o perigo em questão; ou 

3) Cancelar a operação se a mitigação do risco não for possível. 

Se os riscos de segurança avaliados são considerados toleráveis, medidas 

adequadas devem ser tomadas e a operação pode continuar. Nesse caso, o processo de 

identificação e avaliação de risco da segurança, assim como as medidas que foram 

adotadas para a sua mitigação ou redução de seus níveis devem ser devidamente 

documentados e registrados em formulários apropriados, como parte do sistema de 

gerenciamento de segurança da informação, alimentando um grande banco de dados que 

funciona como a memória de segurança da organização. Para concluir, apresentaremos 

o diagrama que resume todo o processo de gerenciamento de risco da segurança (Figura 

3.7), desde a identificação de perigos e suas possíveis consequências, passando pela 

avaliação em termos de probabilidade e severidade, para definir o nível de risco de 

segurança ou índice de risco de segurança. 

 
Figura 3.7 - Processo de gerenciamento de risco da segurança. 
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(ICAO, 2012, Doc 9859 – NA/474, p. 153) 

 

Assim, esse sistema concebido para o gerenciamento de risco da segurança deve 

seguir uma rotina sistemática e perpétua de identificação e combate dos perigos para a 

elevação dos níveis de segurança. Os perigos inventariados serão catalogados, assim 

como os métodos de mitigação e defesa desenvolvidos pela organização, através das 

tecnologias, treinamentos e regulamentos disponíveis. Mas apesar da ampliação do foco 

sobre as fontes do perigo e da distribuição das responsabilidades sobre as ações 

humanas no trabalho, as falhas continuam sendo o principal alvo das buscas. Sejam elas 

travestidas em erros, negligências, incompetências ou violações supõem-se de antemão 

o conhecimento de uma atividade traçada previamente e de modo prescritivo, concebida 

nas linhas de base, independentemente do pessoal de execução. O grau decorrente da 

deriva prática explicaria o erro medido pelo ângulo do desvio provocado pela execução 

da tarefa desde a concepção do projeto que embasou o desenvolvimento do sistema 

operacional. Quaisquer que sejam a qualidade da concepção e a precisão dos 

procedimentos, subsiste ainda uma parte desse trabalho referido às situações inéditas 

que recaem sobre as decisões dos trabalhadores durante as execuções das atividades e 

tarefas de rotina que não é considerada. Entre o trabalho prescrito e a ação, há um lugar 

ocupado pela interpretação e pela deliberação. Mas o modo de concepção do trabalho na 

aviação impede a visibilidade da atividade propriamente dita, uma vez que o sucesso 

das operações confirma a qualidade dos projetos. Se tudo vai bem, significa que os 

trabalhadores não estão interferindo negativamente nos processos, ou simplesmente 

cumpriram as normas prescritas. Se algo saiu errado, usamos o transferidor para medir o 

ângulo de desvio do projeto. 
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Capítulo 4 

 

Mayday! Mayday! I need to prevent the fatal words! 

 

No capítulo precedente, vimos que o método de gerenciamento de risco da 

segurança operacional deve se apoiar em elementos objetivos; que os perigos para a 

segurança precisam ser identificados e inventariados taxonomicamente; que tais perigos 

identificados podem ser mensurados numa escala de níveis, tendo em vista o grau de 

probabilidade e de severidade atribuídos, a partir das operações executadas; que as 

falhas humanas figuram entre as principais fontes de perigo e que, elas também, podem 

ser listadas, desde que os componentes identificados se submetam às exigências da 

racionalidade objetiva, através de descrições positivas do comportamento. Percebemos 

ausência de rigor conceitual na definição do objeto de estudo da disciplina human 

factors e que aquilo que no comportamento humano escapa à objetividade dos 

pressupostos fisicalistas não pode ser contemplado pelos instrumentos integrados ao 

Programa de Gerenciamento de Risco da Segurança Operacional até então apresentados. 

Vimos, ainda, que essa disciplina se desenvolve a partir de demandas oriundas do 

trabalho, sem compromisso com a práxis
115

, e que seu interesse principal não recai 

exatamente sobre os homens e nem sobre as atividades humanas propriamente ditas, 

mas por certas funções isoladas destes homens, ou pelo componente humano dos 

sistemas Homem – Máquina – Ambiente, relacionadas à segurança de voo. 

Vários elementos concorrem para o predomínio dessa disciplina no campo da 

aviação e o avanço tecnológico dos sistemas autônomos se destaca entre eles, uma vez 

que produziu significativo impacto sobre a adaptação do aeronauta ao cockpit das 

modernas aeronaves, sobretudo, durantes as décadas de 1960, 1970 e 1980 quando o 

ambiente das cabines de voo atingiu um elevado grau de informação, bem como um 

expressivo número de funções automatizadas. Em 1992, a ICAO publicou a Circular 

234-AN/142
116

, descrevendo algumas implicações operacionais decorrentes da 
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 No sentido marxista, a práxis pode ser entendida como a atividade de transformação das 

circunstâncias, as quais nos determinam a formar ideias, desejos, vontades, teorias, que, por sua vez, 

simultaneamente, nos determinam a criar na prática novas circunstâncias e assim por diante, de modo 

que nem a teoria se cristaliza como um dogma e nem a prática se cristaliza numa alienação. 
116

 Operational implications of automation in advanced technology flight decks. 
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automação em cabines de voos de tecnologia avançada. A tônica dessa Circular se 

baseia no argumento de que o desenvolvimento tecnológico trouxe ganhos notáveis de 

rendimento e segurança para a aviação, mas ressalta que seria preciso analisar o 

desempenho humano a partir do impacto trazido por essas transformações. 

No que tange aos métodos de análise para o trabalho desenvolvido nesse ambiente 

sócio técnico, encontramos certa naturalização para a transposição de concepções e 

modelos objetivos de inspiração tecnicista para o campo dos Fatores Humanos. Ocorre 

que as leis da natureza (como exemplificaria a lei da inércia; o princípio fundamental da 

dinâmica; o principio da ação e reação etc.) aplicadas ao mundo material são 

preservadas por certa estabilidade de seus objetos, mas pela natureza das relações 

humanas, não seria possível tratar todas as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores 

a partir de modelos derivados das ciências naturais, ou de práticas de gestão 

administrativa baseadas em indicadores financeiros decorrentes de análises de custos 

diretos e objetivos. Conforme já observamos
117

, as normas sociais aplicadas aos homens 

não repousam sobre bases invariantes e universais e nem se acomodam a fenômenos 

objetiváveis ou a-históricos. 

 

 

4.1 O projeto de comunicação para o aeronauta 

 

Se os produtos desenvolvidos na indústria aeronáutica são tributários dos estudos 

das ciências da natureza e se as aplicações de tais estudos não suscitam problemas 

irremediáveis para o campo da engenharia aeronáutica, assumindo a tecnologia como 

uma consequência direta do conhecimento científico, o mesmo não ocorrerá com o 

campo das atividades humanas dado que os fatores humanos reduzidos a elementos 

objetivos distanciam-se do caráter dinâmico e natural sempre presentes nas situações de 

trabalho. Esse é o caso, por exemplo, das pesquisas sobre linguagem aeronáutica que 

assumem o desafio de construir taxonomias para os erros de comunicação a partir de 

complexas análises dos erros ou falhas nas mensagens e de diversos fatores relacionados 

aos elementos da comunicação, tais como fraseologia ambígua, homofonias, 
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 Cf. p. 37. 
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polissemias, pontuação, entonação e atos de fala; e problemas de comunicação 

indiretamente relacionados à linguagem, tais como, ruídos na fonia, problemas com os 

rádios, distração, fadiga, impaciência, falhas na execução de procedimentos técnicos e 

operacionais, dentre outros. 

A complexidade e a flexibilidade da linguagem natural tornam-

se ainda mais problemáticas por causa das confusões e mal-

entendidos que podem facilmente surgir como resultado de 

fenômenos especificamente linguísticos, tais como 

ambiguidade, referência pouco clara, diferenças de entonação 

(ou pontuação na linguagem escrita), inferência implícita e 

pressuposição, assim como das peculiaridades mais gerais das 

interações humanas face-a-face ou no rádio. Em particular, 

mal-entendidos de vários tipos relacionados com a linguagem 

têm sido um fator contribuinte crucial para acidentes na 

aviação ou acidentes em potencial. (CUSHING, 1994, p. 1) 

Tradução nossa.
118

 

 

Sabemos que a compreensão oral é um processo complexo no qual concorrem 

fatores objetivos e não objetivos. Por permear a linguagem humana, qualquer recorte 

arrisca-se a descontextualizar as enunciações proferidas e os diálogos produzidos pelos 

interlocutores. O desafio torna-se ainda maior quando consideramos elementos 

multiculturais relativos ao uso da língua, sobretudo quando se trata da utilização de um 

segundo idioma, como no caso da padronização internacional da língua inglesa em que 

atuam sujeitos possuidores de diferentes habilidades linguísticas. 

Os procedimentos e padrões de comunicação radiofônicos prescritos 

internacionalmente pelo Doc. 4444-ATM/501 (ICAO, 2007) 
119

 estabelecem uma 

margem de liberdade bastante reduzida para a transmissão das mensagens entre os 

operadores. As regras de comunicação radiotelefônicas entre pilotos, controladores de 

tráfego aéreo e operadores de estação aeronáutica no Brasil são estabelecidas pela ICA 

100-12 
120

 (BRASIL, 2006). Apenas pelo objetivo explicitado no capítulo 15 dessa ICA 

1010-12, dedicado à fraseologia aeronáutica - a saber, “(...) assegurar a uniformidade 
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 The complexity and flexibility of natural language are problematic, however, because of the 

confusions and misunderstanding that can readily arise as a result of such specifically linguistic 

phenomena as ambiguity, unclear reference, differences in intonation (or punctuation in written 

language), implicit inference, and presupposition, as well from more general peculiarities of human 

interactions face-to-face or over the radio. In particular, language-related misunderstandings of 

various kinds have been a crucial contributing factor in aviation accidents and potential accidents. 
119

 Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management. 
120

 Instrução do Comando da Aeronáutica, “Regras do Ar e Serviços de Tráfego Aéreo”. Entre os 

aeronautas este regulamento é referido eventualmente como “A Bíblia Aeronáutica”. [Todos os 15 

resultados fornecidos pelo Portal de busca na internet do Google configurado no modo “esta expressão 

ou frase exata”, idioma português, para o descritor “a bíblia aeronáutica” foram relacionados à ICA 

100-12]. 
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das comunicações radiotelefônicas, reduzir ao mínimo o tempo de transmissão das 

mensagens e proporcionar autorizações claras e concisas” - podemos entrever a ideia de 

“transparência da linguagem”, segundo a qual tudo aquilo que é dito pelo enunciador 

seria compreendido como tal pelo interlocutor (SOUZA-e-SILVA, 2002, p. 62). 

O controle de tráfego aéreo é composto por profissionais e equipamentos que 

acompanham e orientam as aeronaves em suas operações, desde a decolagem até o 

pouso. As aeronaves se deslocam por aerovias pré-definidas, como se fossem “rodovias 

ou trilhos” no céu. A aviação regular, que transporta os passageiros, ocupa um espaço 

aéreo nas aerovias. Nesse ambiente, as aeronaves voam amparadas por sistemas 

tecnológicos de radio telecomunicação e sob o controle dos operadores que atuam nos 

Centros de Controle de Área (ACC) podendo, por isso, voar mais próximas entre si do 

que as aeronaves de menor porte. Os pilotos contam com modernos equipamentos a 

bordo, como radares meteorológicos capazes de prestar informações em tempo real no 

decorrer da viagem e sistemas que os alerta sobre eventuais aproximações de outras 

aeronaves. Nos níveis usados pela aviação comercial, a cobertura dos radares e de 

comunicação é plena e os sistemas são redundantes para a segurança do voo. 

Existe uma grande estrutura de apoio logístico e operacional para o controle do 

tráfego aéreo, envolvendo diferentes áreas como meteorologia, cartografia, 

telecomunicações, informática, dentre outras. As torres de controle que existem nos 

aeroportos, na verdade, realizam só uma pequena parte do processo e geralmente 

deixam de se preocupar com o avião assim que ele decola da pista. Dependendo do 

trajeto, entre o momento em que pede autorização para partir e o pouso final, o piloto 

pode entrar em contato com mais de dez pessoas diferentes pelo rádio, pois a 

responsabilidade pelo voo vai passando de uma estação de controle para outra. 

Geralmente, todos os voos seguem um perfil típico de sete fases, conforme apresentado 

na Figura 4.1: 
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Figura 4.1 - Perfil de um voo comercial típico 

 

1. Pré-voo - Esta parte do voo começa no chão e inclui as listas de verificações 

(check list) para o voo, utilizadas pelos aeronautas. Antes de decolar, o piloto 

preenche um plano de voo, informando à torre o destino, a trajetória e a altura 

em que pretende viajar. O plano de voo apresentado é comunicado pela torre de 

controle do aeroporto ao Centro de Controle de Área. O Centro aprova ou sugere 

uma mudança no plano à torre. A torre informa ao piloto que seu plano está 

aprovado e lhe dá autorização para ir até a cabeceira da pista do aeroporto, 

quando ela estiver livre. É a torre que escolhe qual pista será usada, dependendo 

das condições do vento. Os operadores de estação aeronáutica são orientados a 

retirar o avião do portão de embarque
121

 com auxílio de tratores [push back] 

liberando-o para taxiar até a pista de decolagem. Finalmente, a torre de controle 

autoriza o piloto a decolar. 

2. Decolagem - O piloto aciona os motores da aeronave e acelera na pista. Após a 

decolagem, a torre não se preocupa mais com ele. Daqui pra frente, o piloto se 

comunica com o Controle de Área Terminal, que coordena todos os voos dentro 

de uma região delimitada por vários aeroportos.  

3. Partida – Após se erguer do chão, o avião sobe a uma altitude de cruzeiro. Ao 

sair da Área Terminal e alcançar a altitude máxima, o avião já está em rota. 

4. Em rota - Agora, ele é acompanhado pelo Centro de Controle de Área até se 

aproximar do seu destino final. O avião viaja através de um ou mais Centros do 

espaço aéreo, até se aproximar do aeroporto de destino. Os controladores desse 

                                                           
121

 Os portões [gates] são locais onde os aviões estacionam para os passageiros embarcarem e 

desembarcarem. Os passageiros aguardam na área antes do portão para embarcar no avião. Os portões 

são alugados pelas companhias aéreas e algumas companhias chegam a alugar um terminal inteiro. 

http://www.hsw.com.br/aeroportos3.htm
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Centro mantêm o piloto informado sobre sua rota e sobre as condições do 

tempo. O Brasil está dividido em cinco grandes áreas de controle, cujos Centros 

ficam em Brasília, Curitiba, Recife, Belém e Manaus. 

5. Descida - O piloto diminui a altitude e manobra a aeronave para o aeroporto de 

destino. Quando o voo se aproxima de seu destino, o piloto faz o caminho 

inverso: ele deixa de se orientar pelo Centro de Controle de Área e passa a 

seguir as instruções do Controle de Área Terminal da região de chegada, que vai 

instruí-lo sobre a aproximação da pista. 

6. Aproximação - Quando estiver pronto para pousar, o piloto entra em contato 

com a torre do aeroporto. Se a pista estiver livre, ele recebe autorização para o 

pouso e o piloto alinha a aeronave com a pista de aterrissagem determinada. Se a 

pista não estiver livre, o piloto terá que reduzir a velocidade ou orbitar sobre a 

região do aeroporto até poder terminar a viagem. 

7. Aterrissagem - a aeronave aterrissa na pista definida pelo controlador, taxia 

para o terminal de destino e estaciona no portão determinado. 

Os controladores de tráfego aéreo comunicam-se com os pilotos via rádio e 

recebem dos radares informações sobre as localizações das aeronaves. Uma tela é a 

principal ferramenta desses profissionais. Nela cada pontinho representa um avião, com 

o número do voo, a altitude e a velocidade. Cada controlador é responsável por cerca de 

cinco a oito aeronaves. A parte mais crítica do processo são as zonas das referidas Áreas 

Terminais que concentram muitos aeroportos. A Área Terminal de São Paulo, por 

exemplo, controla vários quilômetros em torno da cidade de Campinas e da capital do 

Estado. O retrato abaixo exibe a sala de controle de tráfego aéreo da Terminal São 

Paulo, a mais movimentada do Brasil, que compreende os aeroportos de Guarulhos, 

Congonhas, Campo de Marte, Viracopos e vários outros de menor porte. 
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Figura 4.2 - Sala de controle da Terminal São Paulo (ARAÚJO, 2000, p. 4) 

 

No Controle de Área Terminal, oito duplas de controladores dividem a região, 

cada uma cuidando de um setor. Em cada dupla, um mantém a comunicação com o 

piloto e o outro acompanha o processo, descobrindo erros e comunicando-se com as 

torres e outros Centros de Controle. A atenção concentrada desses operadores e a 

eficácia nas trocas de informação durante o processo de comunicação estabelecido para 

todo o sistema aéreo tornam-se vital para a segurança dos voos. 

Apesar da ausência de referências precisas para o embasamento teórico do projeto 

de comunicação disseminado internacionalmente pela ICAO, aspectos empíricos de 

alguns documentos sobre fatores humanos relacionados à comunicação merecem ser 

destacados. Em virtude da automatização do cockpit das aeronaves e dos equipamentos 

que compõem o ambiente de trabalho em que atuam os controladores de voo integrados 

aos sistemas de tráfego aéreo (ATS), em que decisões devem ser tomadas rapidamente, 

notamos que as relações interpessoais entre os operadores devem voltar-se para a troca 

de informações relevantes às operações. O formato e o conteúdo das mensagens 

atendem a certos princípios de objetividade, clareza, uniformidade, economia, 

universalidade, dentre outros. Seus objetivos se apoiam na medida da informação 

(quantidade de informação transmitida) e na economia da mensagem (codificação 

eficiente, capacidade de transmissão do canal de comunicação ou de eliminação dos 

efeitos indesejados dos ruídos). 

A velocidade com que as informações são processadas avança exponencialmente 

com a evolução dos sistemas tecnológicos (kilo, mega, giga, tera etc.) e os projetos que 

concebem tais sistemas integram apenas parcialmente algumas características humanas, 

uma vez que o modelo máquina para o tratamento das informações é o paradigma que 
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prepondera. Isso acaba por favorecer a interpretação de que as capacidades humanas 

para “processar informações” são limitadas (ICAO, 1989) 
122

. Assim, a comunicação 

humana integrada aos demais sistemas e equipamentos tecnológicos repousa sobre as 

mesmas bases técnicas e teóricas dos processadores mecanizados sofrendo, por isso, as 

mesmas coerções similares as que um bit 
123

 sofreria em qualquer canal de transmissão 

da informação. Acredita-se que no futuro, as informações entre as aeronaves e sistemas 

de solo sejam transmitidas sem o envolvimento dos operadores. Para se acomodar ao 

sistema as limitações humanas são, de certo modo, “toleradas” até que a fala seja 

totalmente substituída por sistemas automatizados. 

As comunicações são primariamente software, acessadas 

através de hardware. Elas devem ser integradas ao espaço de 

trabalho com uma indicação clara e não ambígua sempre que 

um canal de comunicação já estiver em uso. Elas devem 

proporcionar uma indicação positiva do sucesso da 

transmissão. Até aqui a maior parte das informações 

transmitidas entre um controlador e outro e entre pilotos e 

controladores tem sido por meio da fala, uma interface 

liveware-liveware, e os formatos das mensagens incluíram o 

reconhecimento formal de que cada mensagem foi recebida e 

entendida. No futuro mais informações serão transmitidas 

automaticamente entre aeronaves e sistemas de solo, entre 

satélites e computadores e através de vários outros sistemas de 

comunicação, sem participação direta ou envolvimento do 

controlador. (ICAO, 1993, Circular 241-AN/145, p.16, item 

2.37) Tradução nossa.
124

 

 

                                                           
122

 Conforme a Circular 216-AN/131, p.6, itens 1.14: (d) Information  processing.  These  human  

capabilities  have severe  limitations (...); e (e) Output characteristics. Once information is sensed and 

processed, messages are sent to  the  muscles to  initiate the  desired  response, whether  it  be  a  

physical  control movement or the initiation of some form of communication. 
123

 Bit (simplificação para dígito binário, "BInary digiT" em inglês) é a menor unidade de informação que 

pode ser armazenada ou transmitida. Usada na Computação e na Teoria da Informação. Um bit pode 

assumir somente 2 valores, por exemplo: 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Embora os computadores 

tenham instruções (ou comandos) que possam testar e manipular bits, geralmente são idealizados para 

armazenar instruções em múltiplos de bits, chamados bytes. No princípio, byte tinha tamanho variável 

mas atualmente tem oito bits. Bytes de oito bits também são chamados de octetos. Existem também 

termos para referir-se a múltiplos de bits usando padrões prefixados, como quilobit (kb), megabit 

(Mb), gigabit (Gb) e Terabit (Tb). De notar que a notação para bit utiliza um "b" minúsculo, em 

oposição à notação para byte que utiliza um "B" maiúsculo (kB, MB, GB, TB). Origem: Wikipédia, a 

enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit  
124

 Communications are primarily software, accessed through hardware. They have to be integrated into 

the workspace, with a clear and unambiguous indication whenever a communication channel is 

already in use. They must provide a positive indication of successful transmission. Hitherto much of 

the information transmitted between one controller and another and between pilots and controllers 

has been by speech, a liveware-liveware interface, and the message formats have included formal 

acknowledgement that each message has been received and understood. In the future more 

information will be transmitted automatically between aircraft and ground systems, between satellites 

and computers and through various other communication systems, without the direct participation or 

involvement of the controller. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bit
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Para evitar ambiguidades e potenciais fontes de erro, o conteúdo, a estrutura, os 

diálogos, o vocabulário e as sequências de mensagens faladas entre os operadores que 

atuam no sistema de tráfego aéreo foram padronizados pela ICAO. Um alfabeto 

fonético
125

 foi elaborado para facilitar a soletração das letras a partir de palavras que 

permitem a diferenciação dos sons, mesmo quando se fala através de canais de 

comunicação com ruídos ou degradados por pessoas cuja língua materna não é o Inglês. 

Além destes aspectos, o tratamento dado à informação se alinha com os pressupostos de 

base das principais teorias relacionadas com o processamento de dados que circulam na 

rede mundial de computadores e equipamentos de telecomunicações. A naturalização 

com que certos pressupostos concebidos para o entendimento e análise de processos 

informacionais foram aplicados ao entendimento da comunicação humana não nos 

surpreende. Algumas teorias da informação podem estar na base de todo esse processo 

informacional que, no limite, se apoiam na medida da informação (quantidade de 

informação transmitida) e na economia da mensagem (codificação eficiente, capacidade 

de transmissão do canal de comunicação ou de eliminação dos efeitos indesejados dos 

ruídos). No próximo tópico, veremos alguns de seus principais fundamentos. 

 

 

4.2 A teoria matemática da comunicação 

 

De um modo geral, a teoria da informação é uma matéria baseada na matemática 

que se dedica aos estudos de medidas de informação, análise de suas propriedades e 

aplicações em diferentes campos, tais como economia, ciência da computação, além das 

comunicações. A rigor, não podemos afirmar que existe a teoria da informação, mas sim 

diversas teorias (COVER; THOMAS, 1991) nas quais se destacam a teoria matemática 

da comunicação de Shannon e a teoria da informação de Kolmogorov. A Teoria 

Matemática da Comunicação ou simplesmente teoria da informação de Shannon nos 

interessou particularmente não apenas por ter sido a primeira teoria da comunicação a 

produzir seus efeitos no pós-guerra, no âmbito da matemática, engenharia elétrica e 

telecomunicações, mas por encontrarmos em seus pressupostos básicos certas 

                                                           
125

 ICAO spelling alphabet: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, 

Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-

Ray, Yankee, Zulu. 
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correlações com as formações discursivas instituídas pela ordem de seu aparecimento 

sucessivo. Acreditamos que a transposição de alguns fundamentos e conceitos 

metodológicos da teoria da comunicação para o campo da linguagem humana na 

aviação tenha produzido efeitos significativos sobre as atividades dos pilotos e demais 

trabalhadores que interagem com ele não apenas nas cabines das aeronaves, mas 

também em solo. Para fundamentar esse argumento, apresentaremos, resumidamente, os 

principais fundamentos da teoria matemática da comunicação de Shannon (1948). 

O contexto de elaboração dessa teoria se confunde com a própria biografia de seu 

autor. Em 1936, Claude Shannon formou-se Bacharel em Matemática e em Engenharia 

Elétrica (SHANNON, 1992, p. xi). Essa dupla formação permitiu-lhe um olhar singular 

para os fenômenos que estudava favorecendo o seu espírito criador ao analisar 

matematicamente questões concretas de engenharia, ao mesmo tempo em que pôde 

demonstrar implicações (e aplicações) práticas de seus estudos matemáticos. Em artigo 

intitulado “Claude Elwood Shannon e A Symbolic Analysis of Relay and Switching 

Circuits: tornando o computador uma máquina semiótica”, Pelegrini (2009) destacou 

um pequeno relato biográfico desse autor para observar que a tensão entre o engenheiro 

e o matemático esteve presente em toda sua obra. 

Quando eu obtive meu bacharelado em Michigan eu não estava 

certo do que faria em seguida. Havia um pequeno anúncio na 

parede dizendo que o M.I.T. estava procurando alguém para 

operar o analisador diferencial, uma máquina que Vannevar 

Bush havia inventado para resolver equações diferenciais. Eles 

queriam um pesquisador assistente para operá-lo, e eu me 

inscrevi para o trabalho. (Shannon, 1992, p. xxv. Apud 

PELEGRINI, 2009, p. 4) 

 

A máquina que Bush havia construído era o mais poderoso “computador” da 

época e seu funcionamento exigia que se configurasse uma série de circuitos de relés 

eletromecânicos. Os relés suscitaram em Shannon as primeiras comparações 

envolvendo a programação do Analisador Diferencial e a lógica de George Boole 

(GALLAGER, 2001). No ano seguinte ele foi estagiar nos Laboratórios Bell, 

importante centro de pesquisas tecnológicas voltadas para a área de telecomunicações 

nos Estados Unidos. Lá ele teve contato com os complexos sistemas de comutação 

telefônica que gerenciavam automaticamente as chamadas telefônicas domésticas que, 

em muitos aspectos, eram equivalentes aos sistemas binários de relés do analisador 

diferencial (PELEGRINI, 2009). Foi nesse período que Shannon percebeu que podia 

utilizar os princípios da lógica para descrever algebricamente os dois estados das chaves 

eletromecânicas. Seus postulados e definições foram baseados em circuitos compostos 
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por chaves e contatos de relés, cujos terminais poderiam estar abertos (impedância 

infinita) ou fechados (impedância zero). Essa questão foi tratada em sua dissertação de 

mestrado A symbolic analysis of relay and switching circuits
126

, na qual ele demonstrou 

que os circuitos elétricos podem ser representados por equações, fazendo corresponder 

os termos das equações aos vários relés e chaves dos circuitos. Nesse trabalho, ele 

desenvolveu um cálculo para manipular estas equações através de um procedimento 

matemático simples, utilizando algoritmos algébricos ordinários. Esses cálculos seriam 

análogos aos cálculos das proposições usadas nos estudos da lógica. Essa abstração 

baseada em representações lógicas permitiu-lhe manipular os circuitos, contendo 

inúmeras conexões ligadas em série ou em paralelo, através de equações algébricas, 

recurso fundamental para a elaboração de projetos, análises e simplificações de 

esquemas. 

Ele associou o símbolo Xab para representar os terminais a e b. A obstrução do 

par de terminais a e b, foi tomada por variável, podendo ser representada pelo símbolo 0 

(zero), significando a obstrução de um circuito fechado, ou pelo símbolo 1 (unidade), 

significando a obstrução de um circuito aberto. Então, nos diz ele, quando o circuito a – 

b está aberto Xab = 1 e quando fechado Xab = 0. Duas obstruções Xab e Xcd serão 

consideradas iguais se em todos os casos em que o circuito a – b estiver aberto, o 

circuito c – d também estiver aberto e sempre que o circuito a – b estiver fechado, o 

circuito c – d também estiver fechado. Ele definiu o símbolo + (adição) para significar 

as conexões em série de dois circuitos terminais cujas obstruções ocorrem juntas. Então 

Xab + Xcd é a obstrução do circuito a – d quando b e c são conectados juntos. 

Similarmente, o produto de duas obstruções Xab . Xcd (ou simplesmente XabXcd) 

representa a obstrução do circuito formado pelas conexões paralelas dos circuitos a – b 

e c – d. Assim, três figuras representaram a fundamentação básica de todos os circuitos: 

1. Representação dos contatos de um relé ou chave de um circuito: 

 
Figura 4.3 - Símbolo para obstrução de funções (SHANNON, 1938, p. 472) 

 

 

 

 

                                                           
126

 Que posteriormente foi resumida em um artigo de 16 páginas (SHANNON, 1938) apresentado ao 

Transactions American Institute of Electrical Engineers, que mais tarde viria a se tornar o IEEE, 

Institute of Electrical and Electronic Engineers, uma das mais importantes organizações profissionais 

relacionada à engenharia elétrica e eletrônica. 
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2. Interpretação do sinal de adição, a partir de duas obstruções em série: 

 
Figura 4.4 - Interpretação da adição (Idem) 

 

 

3. Interpretação do sinal de multiplicação, a partir de duas obstruções conectadas em 

paralelo: 

 
Figura 4.5 - Interpretação da multiplicação (Idem) 

 

Desse modo, Shannon demonstrou como representar simbolicamente as linhas 

condutoras de um circuito elétrico. Seu propósito na escolha desses símbolos foi operar 

com as obstruções dos circuitos de um modo muito similar à álgebra numérica 

ordinária. A partir dessas definições, evidentemente, ele pôde estabelecer os seguintes 

postulados: 

1.a. 0.0 = 0 Um circuito fechado em paralelo com um circuito fechado é um 

circuito fechado. 

   b. 1 + 1 = 1 Um circuito aberto em série com um circuito aberto é um circuito 

aberto. 

2.a. 1 + 0 = 0 + 1 = 1  Um circuito aberto em série com um circuito fechado é um circuito 

aberto, qualquer que seja a ordem. 

   b. 0 — 1 = 1 — 0 = 0 Um circuito fechado em paralelo com um circuito aberto é um circuito 

fechado, qualquer que seja a ordem. 

3.a. 0 + 0 = 0  Um circuito fechado em série com um circuito fechado é um circuito 

fechado. 

   b. 1 — 1 = 1 Um circuito aberto em paralelo com um circuito aberto é um circuito 

aberto. 

4. Em qualquer tempo, X = 0 ou X = 1. 

 

Com esses quatro postulados, Shannon estabeleceu os teoremas algébricos que 

governam as combinações de obstruções. Depois prosseguiu definindo a terceira 

operação lógica, a negação (NÃO), como o negativo de uma obstrução X, na qual foi 

representada por ele por X’. Assim, esta variável será igual a 1 quando X for igual a 0 e 
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igual a 0 quando X for igual a 1. O trabalho de Shannon demonstrou como tais cálculos 

são equivalentes com as partes elementares do cálculo de proposições, possibilitando 

inumeráveis inferências baseadas no princípio da lógica preconizando, desse modo, ao 

final da década de 1930 os fundamentos básicos do sistema lógico que seriam 

posteriormente aplicados ao circuito de um computador. Vale notar que as analogias 

com as conexões sinápticas entre células dos circuitos neuronais do cérebro humano 

tornaram-se inevitáveis, embora não fosse esse o objeto tratado por Shannon. Por maior 

que seja a complexidade das associações entre as células neuronais, a simples 

constatação de que elas funcionam a partir da liberação ou obstrução da passagem 

elétrica organizada em redes permitiu que a comunidade científica abarcasse as 

operações fundamentais do pensamento humano, apoiando-se nesse modelo máquina. 

Na década seguinte esse autor publicou um artigo científico intitulado A 

Mathematical Theory of Communication, no Bell System Technical Journal, visando 

responder sobre qual a melhor forma de codificar a informação para que um emissor 

possa transmitir a um receptor, estabelecendo, através de uma perspectiva 

probabilística, a noção chave da teoria da informação, referida à possibilidade de tratar a 

informação de forma totalmente independente do conteúdo. Através de modelos 

matemáticos e análises do sistema de comunicação, sua teoria procurou responder duas 

questões fundamentais desses sistemas, a saber, a taxa máxima de compressão de dados 

e a máxima taxa de transmissão para uma comunicação confiável (SHANNON, 1948). 

Uma das principais contribuições desse trabalho foi a definição de uma medida para a 

quantidade de informação, a entropia. Com isso, Claude Shannon pôde lançar uma 

medida quantitativa para o grau de aleatoriedade do sistema, ou incerteza dos espaços 

desordenados. A partir das definições termodinâmicas de entropia, como medida da 

desordem, incerteza e aleatoriedade de um sistema e de uma equação matemática para a 

informação, Shannon introduziu o conceito de entropia no campo das comunicações. 

O conceito de informação de Shannon (1948), considera uma fonte S emitindo 

uma sequência, de tamanho n, de mensagens independentes umas das outras, e cada 

mensagem com uma probabilidade Pi de ocorrência, conforme a figura a seguir 

sugerida por Goldman (1953): 
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Figura 4.6 - Fonte emissora de mensagens 

O significado da informação se refere à liberdade de escolha quando uma 

mensagem é selecionada. A informação representa a incerteza em relação à situação. A 

incerteza está diretamente relacionada ao número de mensagens. O aumento do número 

de mensagens aumenta a incerteza (GOLDMAN, 1953). A informação por mensagem I, 

com uma probabilidade Pi de ocorrência, foi representada pela seguinte equação: 

 

O logaritmo na base dois foi utilizado nessa equação, e Shannon escolheu o bit 
127

 

como unidade de medida para informação I.  

Em 1949, em co-autoria com o também matemático estadunidense Warren 

Weaver e a pedido da Scientific American, publicou o livro The Mathematical Theory of 

Communication (SHANON; WEAVER, 1949) contendo reimpressões do seu artigo 

científico de 1948 numa linguagem simples, dirigida para não especialistas, o que 

facilitou a popularização de seus conceitos. Trata-se da apresentação de um modelo 

linear de comunicação, simples, mas eficiente para a detecção e resolução de problemas 

técnicos da comunicação. A teoria matemática da comunicação visava a precisão e a 

eficácia do fluxo informativo, independentemente das características dos seus 

componentes, considerando a interferência de ruído sobre o canal de comunicação. 

Assim, ele pôde estabelecer a seguinte representação esquemática para a transmissão de 

mensagens. 

                                                           
127

 Claude E. Shannon foi quem primeiro utilizou a palavra bit para denotar unidade de informação que 

pode ser armazenada ou transmitida (neste artigo de 1948 “A Mathematical Theory of 

Communication”). Contudo, ele atribuiu sua origem a John W. Tukey, que o havia escrito em um 

memorando no Laboratório Bell em 9 de Janeiro de 1947, contraindo os termos "dígito binário" para 

simplesmente "bit". Curiosamente, Vannevar Bush havia escrito em 1936 "bits de informação" que 

poderiam ser armazenados nos cartões perfurados usados nos computadores mecânicos da época. 

Origem: Wikipedia, the free encyclopedia. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Bit  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bit
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Figura 4.7 - Reprodução

128
 do diagrama principal do artigo A Mathematical Theory of 

Communication. (SHANNON, 1948) 

 

Este esquema simples comporta uma fonte para a informação; a mensagem a ser 

transmitida; o transmissor, que oferece os recursos para a transmissão da mensagem; o 

sinal, através do qual a mensagem será modulada; e o canal que oferece o suporte 

material ou sensorial para a transmissão da mensagem de um ponto ao outro, através de 

um processo que poderá sofrer a interferência de ruídos. Um receptor recebe e entrega a 

mensagem resultante para ser decodificada pelo destinatário. Tais ideias possibilitaram 

que a informação fosse definida como parte de todo dispositivo concreto, visando 

intervir sobre a eficácia da transmissão de mensagens, através de qualquer mecanismo. 

A simplicidade desse esquema desenhado para representar grupos de sinais 

permitiu a incidência de vastas confusões. A generalização desse modelo com estrutura 

universal marcada pela independência de toda materialização particular, mas 

originalmente pensada para resolver problemas da transmissão de dados em sistemas de 

telecomunicações, possibilitou, ampla consideração de processos cognitivos. Para além 

da sua clara importância prática para os sistemas, a teoria desenvolvida por Claude 

Shannon influenciou e foi influenciada por várias áreas científicas e tecnológicas, num 

período em que as bases de sustentação para a representação da cognição a partir da 

metáfora computacional estavam sendo firmadas
129

. A intuição central era de que a 

inteligência é tão semelhante a um computador em seus aspectos essenciais que a 

cognição poderia ser definida como a computação de representações simbólicas. 

Mas a metáfora baseada no modelo computacional inverte a relação de imagem e 

semelhança entre criador e criatura. Nesses termos, o homem encontra as bases 

científicas necessárias para ser compreendido através da máquina. O cognitivismo foi o 

                                                           
128

 Fonte:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shannon_communication_system.png  
129

 Para Gardner (1985), assim como 1943 foi claramente o ano do nascimento da fase cibernética, 1946 

foi o ano em que nasceu o segundo estágio da ciência cognitiva. Neste ano, em duas reuniões 

científicas, em Cambribge e em Dartnouth, vozes novas como as de Herbert Simon, Noam Chomsky, 

Marvin Minsky e outros expuseram as ideias que se tornariam os fios condutores da ciência cognitiva 

moderna. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shannon_communication_system.png
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rótulo mais utilizado para essa orientação ampla, mas bem delineada, que motivou 

muitos desenvolvimentos científicos e tecnológicos desde 1956, em áreas da psicologia 

cognitiva, da linguística, em grande parte das neurociências e da inteligência artificial. 

Assim, podemos presumir que a Teoria Matemática da Comunicação é bastante 

fecunda para o entendimento do projeto de comunicação que embasa as formações 

discursivas na aviação. Os termos para as normas prescritivas de comunicação, os 

fundamentos metodológicos das pesquisas desenvolvidas nesse campo marcadas pela 

objetividade e pelo tratamento quantitativo das informações, as hipóteses de análise para 

os acidentes em que se buscam verificar correlações entre falhas de mensagens, 

interferências de ruídos nos canais, número de informações transmitidas e, enfim, todo o 

processo de decifração taxonômica para os erros humanos referidos à comunicação se 

alinham com os principais fundamentos da teoria matemática da comunicação. 

 

 

4.3 Os atos de fala e o mito da comunicação 

 

As regras de comunicação estabelecidas pela Instrução do Comando da 

Aeronáutica ICA 100-12 (BRASIL, 2006) para assegurar a uniformidade das 

comunicações radiotelefônicas estabelecem o uso estrito de fraseologia padronizada, 

baseada na concisão e na uniformidade fonética e lexical, além do conhecimento técnico 

e operacional de aeronavegação. As mensagens devem ser preparadas previamente e os 

contatos entre os interlocutores devem ser breves. Em caso de mensagem longa, 

recomenda-se que a mesma seja escrita antes do início da transmissão. Nas 

comunicações, “(...) deverá ser observada, a todo o momento, a maior disciplina, 

utilizando-se a fraseologia adequada, evitando-se a transmissão de mensagens diferentes 

das especificadas, tais como: bom dia, boa viagem, feliz Natal etc.”. 

O principal objetivo das comunicações radiotelefônicas entre 

pilotos e controladores de tráfego aéreo ou operadores de 

estação aeronáutica é o entendimento mútuo. Conquanto o 

controlador e o operador necessitem conhecer claramente as 

intenções do piloto, antes de prosseguirem na prestação dos 

serviços de tráfego aéreo, e o piloto necessite saber exatamente 
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quais as instruções oriundas do órgão ATS
130

, os contatos 

deverão ser os mais breves possíveis. (BRASIL, 2006, ICA 

100-12, item 15.3.1) 

 

Quando um aeronauta ou um controlador de voo não utilizam a fraseologia 

padrão, ou quando há alguma falha no canal de comunicação, enfim, os casos ou 

situações em que tais regras não são cumpridas devem ser devidamente reportados em 

diário destinado aos eventos de segurança. Os aeronautas devem relatar o ocorrido nos 

Diários de Bordo das aeronaves e os controladores de tráfego aéreo, nos órgãos de 

controle de tráfego aéreo
131

 onde estiverem atuando. 

De acordo com as recomendações da OACI
132

, na definição das 

palavras e expressões da fraseologia, foram adotados os 

seguintes princípios: a) utilizam-se palavras e expressões que 

possam garantir melhor compreensão nas transmissões 

radiotelefônicas; b) evitam-se palavras e expressões cujas 

pronúncias possam causar interpretações diversas; e c) na 

fraseologia inglesa, utilizam-se, preferencialmente, palavras de 

origem latina. (BRASIL, 2006, ICA 100-12, item 15.2.2) 

 

O uso adequado dessa fraseologia padronizada é uma das condições a priori para a 

atuação do aeronauta e não seria demasiado inferir que o desempenho idealizado para a 

interlocução dos trabalhadores seria nivelado ao da máquina, cuja comunicação, ou 

troca de dados entre sistemas, poderá ser tratada como um fenômeno em que a 

transmissão da informação supõe que o receptor possa encontrar a intencionalidade do 

emissor, na medida em que ambos compartilham os mesmos códigos e ou 

conhecimentos. O projeto de comunicação estabelecido para o tráfego aéreo depende 

que o sentido da linguagem seja explícito, ou considerado como algo dado, como um 

objeto autônomo que não pode dizer outra coisa a não ser o que ele diz. As concepções 

que embasam a normatização das comunicações radiofônicas pressupõe que as ações 

dos trabalhadores em interlocução sejam encadeadas por etapas que se sucedem pari 

passo e que se conclui por escolhas de ações objetivas, como se tal processo 

transcorresse no interior de uma máquina, provida de circuitos regidos por uma lógica 

binária, num plano em que a linguagem pudesse prescindir dos aspectos que não fazem 

parte da ação desencadeada pelos interlocutores no exato momento da interlocução. 

                                                           
130

 ATS - Sigla inglesa para Air Traffic Services. Termo genérico referente a vários sistemas terrestres que 

permitem a identificação das aeronaves; órgão ATS é qualquer órgão coordenador de serviços de 

tráfego aéreo. 
131

 Centro de Controle de Área, Controle de Aproximação (ou Área Terminal) e Torre de Controle de 

Aeródromo. 
132

 A fraseologia utilizada na aviação brasileira está harmonizada com o padrão internacional estabelecido 

pelo DOC. 4444 ATM/501, “Procedimentos para os Serviços de Navegação Aérea Relativos ao 

Gerenciamento de Tráfego Aéreo”, editado pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). 
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Defrontamo-nos aqui com um dos “problemas mais instigantes das pesquisas 

linguísticas, o da enunciação, que nos remete à crítica da falácia da autonomia do “eu” 

que fala, de “quem fala” – um “quem” resultante muitas vezes da fusão de vários 

sujeitos” (OLIVEIRA, 2003, p. 32). 

Outra peculiaridade desse projeto reside no fato da ICA 100-12 estabelecer 

parâmetros de exclusão dos aspectos individuais dos interlocutores, visando resguardar 

a clareza da comunicação em detrimento das marcas singulares do trabalhador. 

Evidentemente essa meta não poderá ser atingida em sua íntegra pelo simples fato de 

que as atividades humanas não ocorrem em ambiente asséptico. Muito ao contrário, os 

trabalhadores são afetados por fatores intervenientes do mundo, cujos fenômenos não 

podem ser inteiramente previsíveis, um ambiente rico em variações climáticas, 

atmosféricas, oscilações econômicas e de mercado, por questões referidas aos aspectos 

culturais da organização e do país e, sobretudo, pelas variáveis que se apresentam 

indiretamente à interlocução destes trabalhadores, mas que nem por isso deixam de 

afetar à dialética depreendida das práticas de linguagem no trabalho. 

De maneira geral, as pesquisas racionalistas da linguagem aplicadas à aviação 

(GRAYSON e BILLINGS, 1981; PRINZO et al., 1995, 1996, 2005, 2006 e 2007) são 

caracterizadas pela coleta de materiais verbais e por sua posterior análise sob a 

perspectiva das formas linguísticas, muitas vezes, independentes dos contextos em que 

são atualizadas, permitindo generalizações aplicadas a diferentes situações. Tais 

manifestações de cunho linguístico não se consolidam no âmbito da singularidade de 

cada situação, uma vez que o objetivo se volta para o levantamento dos erros genéricos 

mais atribuídos à língua ou à fala do que ao contexto em que se insere o enunciador. 

O objetivo maior desses estudos é buscar reduzir os problemas ocasionados pela 

comunicação humana. Sabemos que essa questão não é nova. Autores como Russell e 

Wittgenstein tentaram traduzir frases da linguagem ordinária para a linguagem 

científica, para livrá-las de ambiguidades. Tal tradução se daria pela decomposição do 

discurso ordinário aos seus elementos lógicos, os quais são distintos dos seus elementos 

gramaticais. Esse atomismo lógico os levou à busca dos elementos últimos da lógica, os 

quais seriam igualmente os elementos últimos da realidade. Mas qual seria o valor da 

análise do discurso se ela apenas decompõe o analisado sem acrescentar-lhe nada? Este 

paradoxo foi formulado por C. H. Lanford da seguinte maneira: 
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Se a expressão verbal representando o analysandum [aquilo 

que está sendo analisado] tem o mesmo significado que a 

expressão verbal representando o analysans [o resultado da 

análise], [então] a análise estabelece uma simples identidade e 

é trivial; mas se as duas expressões verbais não tem o mesmo 

significado, a análise é incorreta (Lanford, 1970. Apud 

Marcondes, 2004, p. 16). 

 

Uma primeira resposta seria que a análise não deve produzir alteração no objeto 

analisado, embora deva levar a alguma alteração no sujeito, pois a análise o leva a 

compreender melhor o que antes lhe parecia mais obscuro e confuso. Assim, analisar 

seria buscar esclarecimento. É sobre este problema filosófico, a saber, a separação entre 

linguagem e mundo, que Austin irá propor sua teoria dos Atos de Fala, inserida na 

tradição britânica da filosofia analítica. Ela se apresenta como uma dupla reação às 

correntes de pensamento filosófico dominantes. O idealismo, pela identificação da 

realidade com a totalidade, o absoluto, e a necessidade da consciência reconhecer-se 

como parte deste todo; e o empirismo, que reduz a realidade à experiência psicológica 

do sujeito empírico. Inicialmente ele irá analisar a forma lógica das sentenças em que o 

nosso conhecimento sobre o real se expressa e a nossa experiência se articula. A 

problemática da consciência dá lugar à problemática da linguagem, e o conceito de 

representação, ponto central da tradição anterior, é substituído pelo conceito de 

significado (SCHILPP, 1968). Todo problema filosófico fica, assim, sistematicamente 

restrito a um “campo semântico” bem delimitado, no contexto do qual o uso de certas 

expressões deve ser examinado, levando-se em conta quando, como, por que e por quem 

determinadas expressões podem ser usadas e outras não. 

A consideração do contexto de uso das expressões e dos elementos constitutivos 

desse contexto fará com que a linguagem não seja mais considerada em abstrato, 

superando as barreiras entre linguagem e mundo, entre os sistemas de signos 

sistematicamente ordenados e a realidade externa a ser representada. Para Austin 

(1962), a linguagem deverá ser tratada como uma forma de ação e não mais como 

representação da realidade. Deste modo, não haverá mais separação entre linguagem e 

mundo, porque o que consideramos realidade é constituído exatamente pela linguagem 

que adquirimos e empregamos. Esse modelo de pensamento usado por Austin irá 

substituir a problemática noção de verdade pelo conceito de eficácia do ato, sua 

“felicidade”, ou suas condições de sucesso. De certo modo, isto responde ao antigo 

problema trazido pelo mito da comunicação. Em lugar de pretender uma comunicação 

ideal e, exatamente por isso, fadada ao fracasso, sua proposta seria estabelecer um 
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contexto para analisar suas condições de possibilidades e de sucesso. Deste modo, a 

ideia de “erro” ou “falha” na comunicação deverá ser substituída pela contingência da 

situação discursiva. 

Assim, a distinção entre os enunciados que utilizamos para dizer alguma coisa e 

os enunciados através dos quais alguma coisa é feita não terá mais sentido. Todos os 

enunciados devem ser entendidos como atos. O fato de podermos estabelecer uma 

separação didática entre os aspectos essencialmente linguísticos dos atos de fala e os 

efeitos que eles imprimem sobre os sujeitos falantes, além do próprio ato em si mesmo, 

não significa dizer que sejam coisas diferentes. Mas essa não foi, exatamente, a 

perspectiva adotada por vários pesquisadores que buscaram analisar os “erros” ou 

“falhas” na mensagem, a partir de fatores relacionados aos elementos da comunicação 

sem a devida consideração do contexto referida à relação estabelecida entre 

interlocutores, entre eles e o mundo e com si mesmos. 

Trata-se de pesquisas sobre as comunicações radiotelefônicas e problemas nas 

interações entre pilotos e controladores de voo, nas quais apresentaremos de forma 

breve para ilustrar o modo com que a interlocução entre os trabalhadores é apreendida 

no contexto da aviação. Para mapear tais estudos, nos servimos, em grande parte, da 

revisão bibliográfica realizada por Monteiro
133

 (2009) em sua dissertação de mestrado 

intitulada Comunicações entre pilotos e controladores de voo: fatores linguísticos, 

discursivo-interacionais e interculturais. Nesse trabalho, ela pôde observar que a 

maioria das pesquisas relacionadas ao longo das últimas décadas foi conduzida nos 

Estados Unidos, muitas das quais voltadas para análises de relatos voluntários 

submetidos à NASA
134

, através do Sistema de Relatórios de Segurança da Aviação 

(ASRS)
135

, gerando variadas taxonomias para codificar ocorrências e causas dos 

problemas nas comunicações radiotelefônicas. 

                                                           
133

 Mestre em Linguística Aplicada (UFRJ) e Especialista em Regulação de Aviação Civil, atua na ANAC 

no Setor de Proficiência Linguística, responsável pela implantação e aplicação de normas e diretrizes 

estabelecidas pela ICAO relativas à proficiência linguística de pilotos. 
134

 National Aeronautics and Space Administration. 
135

 O correlato brasileiro seria o Reporte Confidencial para a Segurança Operacional (RCSO) estabelecido 

pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), através da ICA 3-

7/2009. Trata-se de um formulário apropriado ao registro confidencial de quaisquer circunstâncias que 

constituam, ou possam vir a constituir, uma situação potencial de risco à atividade aérea, com vistas à 

prevenção de acidentes aeronáuticos. Este instrumento está disponível no Portal do CENIPA na 

internet, nos aeroportos, oficinas de manutenção e demais organizações do sistema de aviação civil e 

milita, para ser amplamente utilizado em toda aviação brasileira, através das pessoas que estejam 



145 

 

4.4 As taxonomias para os erros de comunicação 

 

Da obra de Billings e Cheaney (1981) intitulada Information transfer problems in 

the aviation system Monteiro (2009) destacou três trabalhos: o primeiro refere-se ao 

estudo realizado por Grayson e Billings (1981) que, por sua vez, deriva de outro 

trabalho sobre os problemas de transferência de informações entre pilotos e 

controladores de voo relacionados ao link de dados Discrete Address Beacon System 

(DABS) relatados à NASA (GRAYSON, 1981). Eles analisaram 6.527 relatos 

submetidos ao Sistema de Relatórios de Segurança da Aviação (ASRS), do 

Departamento Nacional de Segurança de Transporte (NTSB) dos EUA, entre 

01/05/1978 e 31/08/1979, adotando como critério a identificação de, pelo menos, um 

dos seguintes problemas na comunicação: i) problemas nas comunicações de voz entre 

tripulantes e controladores; ii) problemas em transmitir informações nas transmissões de  

Airport Terminal Information Service  (ATIS); e iii) problemas com informações 

relativas à variação na direção e velocidade do vento, fenômeno meteorológico 

conhecido na aviação como tesoura de vento [windshear] e altitude mínima de 

segurança. 

Foram encontrados 5.402 relatos com problemas de comunicação (alguns relatos 

continham mais de um problema, considerando os três critérios citados acima). A 

narrativa desses relatos foi estudada para estabelecer a presença de tipos genéricos de 

problemas. A classificação utilizada pelos autores foi alinhada com a classificação já em 

uso pelo sistema de relatos ASRS, originando dez categorias, que foram tabuladas por 

Monteiro do seguinte modo: 

                                                                                                                                                                          
envolvidas, direta ou indiretamente, com a atividade aérea, não devendo ser usado para denúncias de 

fatos que constituam crime ou contravenção penal. 
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Tabela 4.1 - Categorização dos problemas na comunicação oral entre pilotos e controlador (total =5351 

relatos) (Grayson e Billings (1981). Apud MONTEIRO, 2009, p. 59) 

 

Alguns erros (153) foram causados por falta de técnica no uso do microfone ou 

congestionamento da frequência de rádio. Outros resultaram de não providências que 

não eram especificamente linguísticas, tais como falha ao providenciar a necessária 

informação (296) ou em monitorar a recepção (553). As três categorias destacadas por 

Monteiro em cinza, a saber, fraseologia ambígua, imprecisa (transposição) e 

interpretação errada (similaridade fonética), relacionam-se diretamente à prática 

linguística, segundo os critérios apontados por Cushing (1995). Houve 529 relatos de 

incidentes classificados como representativos de "fraseologia ambígua", além de falta 

de fluência, incluindo pausas injustificáveis (71) e falhas ao agrupar informações 

numéricas que contrariam os regulamentos do controle de tráfego aéreo americano ou 

transposição ou uso de números e palavras na ordem errada. Para esse último caso, eles 

catalogaram 85 relatos classificados como imprecisa (transposição) referindo-se às 

situações em que parte da mensagem foi mal compreendida por causa de algum tipo de 

erro transmitido ou percebido pelo destinatário na sequência dos numerais contidos na 

mensagem. Os autores constataram que mais de 200 incidentes relatados envolviam 

problemas de comunicações como esses. Segundo eles, alguns resultaram em acidentes 
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desastrosos e outros poderiam facilmente ter contribuído para tal. Concluíram que esses 

tipos de erro poderiam ser prevenidos ou amenizados com melhores condições de 

trabalho, treinamento ou disciplina. 

Dentre os relatos classificados como Interpretação errada (similaridade fonética) 

eles destacaram um interessante fragmento para ilustrar a confusão na identidade do 

receptor pretendido, que foi assim traduzido por Monteiro (2009): 

Fomos autorizados para a posição na pista 32L para uma 

decolagem de interseção. Após uma espera rápida na posição 

de decolagem recebemos o que eu pensei ser uma autorização 

de decolagem. Eu então repeti: “Ciente, ACR 122 autorizado 

para decolar, straight out departure.”‖Não houve nenhuma 

resposta da torre até estarmos bem adiantados na pista 

atingindo velocidade V-1. O controlador da torre então disse 

rapidamente: “ACR 122 a autorização não foi para você, foi 

para ACR 142.”‖Nós não ouvimos nenhuma outra tripulação 

responder à autorização de decolagem, mas possivelmente 

respondemos ao mesmo tempo que a ACR 142,  de tal forma 

que a torre não percebeu que ambos respondemos e 

bloqueamos a resposta um do outro.  (GRAYSON e 

BILLINGS, 1981, p. 50. Apud MONTEIRO, Ibidem) 

 

Os casos atribuídos à fraseologia ambígua referem-se aos relatos em que, em 

condições normais, a composição, fraseologia ou apresentação da mensagem, ocorreram 

de tal modo que o destinatário tendeu a interpretar mal ou não compreendeu a 

mensagem recebida, conforme ilustrado pelo seguinte fragmento: 

Estávamos sendo vetorados a favor do vento quando o 

controlador disse para planejarmos uma aproximação visual em 

direção à pista 28. Nesse momento, para permanecer acima do 

tráfego de partida, estávamos em 6,000. Fomos designados 

para proa 100 e autorizados para 4,000. Nesse ponto, 

estávamos ao sul da pista 28, de través para o aeroporto. O 

controlador disse: "Pista a nove horas e 3 milhas, você pode 

ver a pista? Nós respondemos que sim. Ele disse, OK, gire 

360º. Nesse ponto, começamos a nossa curva e (pensando que 

estávamos autorizados para uma aproximação visual) 

começamos uma descida. Ele questionou nossa altitude de 

3,400. Então ele disse que ainda não tinha nos autorizado [a 

descer] abaixo de 4,000, mas [que apenas havia pedido] para 

dizer onde estávamos. Pouco tempo depois, ele autorizou [a 

aproximação] para visual e nos mudou para a torre. 

(GRAYSON; BILLINGS, 1981, p. 51) Tradução nossa.
136

 

 

                                                           
136

 We were being vectored downwind when the controller said to plan on a visual approach to runway 

28. At this time we were at 6,000 to stay above departure traffic. We were assigned heading of 100 

and cleared to 4,000. At this point we were south of runway 28 abeam the airport. Controller said, 

"The runway in nine o'clock and 3 miles, can you see the runway? We responded yes. He said, OK, 

turn to 360. At this point we started our turn and (thinking we were cleared for a visual approach) 

began a descend. He asked our altitude at 3,400. Then he said he had not yet cleared us below 4,000 

but to say where we were. Shortly thereafter, he then cleared us for a visual and changed us to the 

tower. 
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O segundo artigo selecionado por Monteiro refere-se ao trabalho de Porter 

(1981) sobre os problemas relacionados à segurança de voo que ocorreram como 

consequência de falhas de comunicação em situações de emergência. Esse autor 

categorizou 52 casos de problemas pós-emergência criados por algum tipo de 

deficiência de transferência de informação, seja por uma complicação da emergência 

original (24 casos), seja por representar um perigo novo e diferente (28 casos). 

No terceiro estudo (FOUSHEE; MANOS, 1981) os autores utilizaram gravações 

de voz de tripulantes dentro da cabine de comando provenientes de uma pesquisa 

prévia
137

 conduzida em 12 sessões de simulador, as quais foram submetidas a uma 

técnica de codificação de conteúdo rigorosa e organizadas em 10 categorias de 

comunicação. Dentre os relatos enviados ao ASRS, um despertou a atenção de 

Monteiro, por tratar-se da categoria referida aos conflitos de papel e personalidade, 

também conhecida por “relação de poder desigual” [power distance], ilustrando como 

as comunicações podem se deteriorar na cabine de comando: 

Eu era o co-piloto de um voo  comercial  chegando  em 

Chicago O‘Hare. O comandante estava voando, estávamos na 

aproximação para a pista 4R recebendo vetoração radar e 

voando a uma velocidade de 250 nós. Em nossa aproximação, 

o controle de aproximação disse para reduzirmos para 180 nós. 

Eu acusei o recebimento e esperei o comandante diminuir. Ele 

não fez nada, então eu entendi que ele não ouviu a autorização. 

Então eu repeti “Controle de Aproximação disse para diminuir 

para 180”, e sua resposta foi algo do tipo “Eu farei o que eu 

quero.” Eu falei com ele pelo menos duas vezes mais e recebi o 

mesmo tipo de resposta. O Controle de Aproximação 

perguntou por que não tínhamos diminuído ainda. Eu disse a 

eles “Nós estávamos fazendo o melhor trabalho que 

podíamos”, e a resposta deles foi “Vocês quase bateram em 

outra aeronave”. Eles então pediram para virarmos para o leste. 

Eu disse que não iríamos por causa do mal tempo e nos deram 

a proa e mantivemos 3000 pés. O comandante desceu para 

3000 pés e continuou indo para 2300 pés, embora tivesse dito a 

ele que nossa altitude era 3000 pés. Seu comentário foi: “Você 

apenas olhe para a maldita janela.” (FOUSHEE e MANOS, 

1981, p.70. Apud MONTEIRO, 2009, p. 62) 

 

A Tabela 4.2 apresenta a transcrição feita por Monteiro da categorização de 88 

relatos voluntários submetidos ao ASRS que foram analisados por Foushee e Manos 

(1981) com o objetivo de obter uma documentação extra dos problemas de comunicação 

que ocorrem entre os pilotos. 
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 RUFFELL SMITH, H. P.: A Simulator Study of the Interaction of Pilot Workload with Errors, 

Vigilance and Decisions. NASA TM-78482, 1979. 
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CATEGORIAS PERCENTUAL DE  

OCORRÊNCIA 
Falta de acusação de recebimento apropriada e de 

confirmação 

35% 

Ausência total de comunicação 12% 

Informação que acreditou-se ter sido transmitida, 

mas não foi 

15% 

Excesso de confiança e complacência 10% 

Falta de confiança nos membros da tripulação 

subordinados deixam os comandantes 

sobrecarregados 

5% 

Interferência em comunicações pertinentes da 

cabine de comando por comunicações externas 

entre os tripulantes e entre tripulantes e 

comissários de voo 

16% 

Conflitos de papel e personalidade 7% 

Tabela 4.2 - Problemas de comunicação na cabine de comando (total: 88 casos) 

(MONTEIRO, 2009, p. 64) 

 

Os erros de desempenho foram categorizados (MORRISON; WRIGHT, 1989) a 

partir da análise de 340 relatos submetidos ao ASRS por controladores (42%) e 

tripulantes (58%). A tabela 4.3 exibe a transcrição de Monteiro sobre os resultados 

desse estudo: 

 
Tabela 4.3 - Erros de desempenho do controlador e do piloto e fatores contribuintes. 

(MONTEIRO, 2009, p. 65) 

 

Para essa autora, um dos estudos mais completos realizados durante a década de 

1990 refere-se ao livro Fatal Words: Communication Clashes and Aircraft Crashes de 

Steven Cushing (1994). Nessa obra ele explica como mal-entendidos nas comunicações 

puderam promover uma série de acidentes e incidentes, com exemplos de situações que 

ocorreram em um contexto internacional, extraídos de fitas de áudio de diálogos reais de 



150 

 

pilotos e controladores gravadas em um grande aeroporto, cujas transcrições foram 

publicadas em relatórios de acidentes pelo NTSB - National Transportation Safety 

Board - e relatórios ASRS de incidentes do boletim mensal Callback, publicado pelo 

Centro de Pesquisa NASA-Ames. Desse trabalho, a autora destacou duas categorias de 

problemas de comunicação de origem linguística, especificamente relacionados à 

homofonia e aos atos de fala. Com relação à primeira, Cushing cita dois exemplos em 

que confusões entre o som idêntico de to e two quase levaram a uma colisão em voo. 

Exemplo 1: 

1. Departure Control gives a clearance heard as “Climb two five zero”.  

2. Copilot repeats that clearance and dials 25,000 into the autopilot.  

3. Pilot notices traffic 1,500 feet above and resets dial to descend to 5,000.  

(Controller: To  -     Copilot: Two) 

 

Exemplo 2: 

1.  Controller clears the aircraft to descend “two four zero zero”.  

2.  Pilot reads clearance back as “OK. Four zero zero”. 

3.  Aircraft descends to 400 feet rather than the appropriate altitude of 2,400 feet. 

(Controller: 2,400  -   Pilot: [To] 400) 

De acordo com Cushing, a homofonia desse exemplo 2 contribui de fato para um 

acidente fatal. 

Com relação à segunda categoria, ele observou que as frases podem ser ambíguas 

no que diz respeito aos atos de fala [speech acts] que representam, quando são 

executadas, seja através de instruções, perguntas, pedidos, promessas, e afins. A frase 

“Gee, está ficando muito quente aqui”, por exemplo, poderia ser enunciada para muitas 

situações: “descrever a temperatura da sala, solicitar que a janela seja aberta, expressar 

um desconforto, ou inquirir sobre o conforto do destinatário, com diferentes respostas 

apropriadas para cada caso.” (CUSHING, 1994, p. 16) 

Dentre vários exemplos apresentados por Cushing, Monteiro (2009) destacou um 

em que o piloto recebeu uma instrução (44), acusando o recebimento (45) para, em 

seguida, começar a descer para 6.800 pés: 

(44) Traffic at ten o‘clock, three miles, level at 6,000, to pass under you. 

(45) We have him. 

A explicação dada por Cushing foi a seguinte: 
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Questionado “se estava mantendo 7,000 conforme havia sido 

instruído”, ele “afirmou que havia feito o readback de 6,000.” 

O piloto interpretou mal a frase, imperativamente (46a), como 

uma instrução para si mesmo, significando (46b), ao invés de 

entendê-la declarativamente, como foi pretendido, como uma 

afirmação sobre o tráfego, significando (46c).  

(46a) nivele a 6,000. 

(46b) [Descer e permanecer] no nível 6,000. 

(46c) [O tráfego está] no nível 6,000. 

(CUSHING, 1994, p. 16) Tradução nossa.
138

 

 

Outro importante aspecto destacado por ela diz respeito ao uso da fraseologia não-

padronizada que, segundo Matchette (1995), seria um dos maiores problemas de 

comunicação oral na aviação. Metade dos 260 relatos submetidos ao ASRS analisados 

por esse autor envolveu conflitos com consequências sérias para a segurança de voo 

devido ao uso da fraseologia não-padronizada, inclusive para falantes nativos do inglês. 

Dentre os exemplos citados por Matchette, ela destacou o seguinte fragmento para 

ilustrar esse problema: 

Eu chamei para pedir autorização para St. Louis da seguinte 

maneira: “Tráfego, identificação da empresa, informação 

ATIS, ajuda federal para St. Louis.” Ajuda federal significa 

autorização FAA de uma maneira engraçada. O controlador 

interpretou isso mal significando que estávamos sendo 

sequestrados e chamou o FBI e a polícia do aeroporto... Eu usei 

a fraseologia não-padronizada não para indicar e nem foi 

minha intenção indicar que estávamos sendo sequestrados... De 

agora em diante vou usar exclusivamente a fraseologia 

padronizada...‖(248982)(MATCHETTE, 1995, p. 19. Apud 

MONTEIRO, 2009, p. 73) 

 

Baseando-se nos padrões de comunicação estabelecidos pela FAA
139

, Prinzo; 

Britton; Hendrix (1995) desenvolveram a Taxonomia de Atos da Fala de Tópicos da 

Aviação (ATSAT). Em trabalho subsequente, Prinzo (1996) utilizou esta ferramenta 

para categorizar elementos da comunicação entre pilotos e controladores e identificar 

erros de comunicação, utilizando um aparato para simular em laboratório o ambiente de 

controle de aproximação das aeronaves
140

. O simulador permitiu que o grupo 

experimental se submetesse a situações semelhantes às vivenciadas em campo. Seu 
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 Asked “if he was maintaining 7,000 as instructed,” he “stated he read back 6,000.” The pilot had 

misconstrued the phrase (46a) imperatively, as an instruction for himself, meaning (46b), rather than 

understanding it declaratively, as it was intended, as an assertion about his traffic, meaning (46c). 

 (46a)  level at 6,000. 

 (46b) [Descend to and remain] level at 6,000. 

 (46c) [The traffic is] level at 6,000. 
139

 FAA Order 7110.65: Air Traffic Control e no manual FAA AIM – Aeronautical Information Manual. 
140

 Os Centros de Controle de Aproximação (APP) têm a atribuição de emitir autorizações de tráfego às 

aeronaves que estejam executando procedimentos para chegar ou partir do aeródromo. Visa, 

sobretudo, a separação de outras aeronaves ou obstáculos. A área de jurisdição do APP é o espaço 

aéreo denominado Área de Controle de Terminal (TMA) ou Zona de Controle (CTR). Atualmente há 

47 APP instalados no Brasil. 
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estudo possibilitou a comparação de desempenho entre sujeitos com experiência no 

controle de tráfego aéreo. As categorias dos atos de fala foram agrupadas a partir dos 

seguintes temas relacionados com a aviação: “endereço” (de quem fala e de quem 

recebe), “cortesia” (agradecimento, saudação, desculpa), “instrução/autorização”, 

“alerta/comentário” (readback) e “pedido” (solicitação). Uma sexta categoria, 

“comentários não codificados”, foi incluída para os elementos que não poderiam ser 

categorizados, como uma frase incompleta ou ininteligível, problemas no equipamento e 

outros, conforme apresentado na Tabela 4.4: 

 
Tabela 4.4 - Tópicos da aviação / Taxonomia dos Atos de Fala 

(PRINZO, 1996. Apud MONTEIRO, 2009, p. 74) 

 

Depois de analisar 12.200 elementos de comunicação com o ATSAT, dos quais 

6.300 eram relativos aos controladores e 5.900 aos pilotos, Prinzo (1996) finalmente 

chegou a seguinte proporção para os erros de comunicação cometidos por cada grupo. 

 
Tabela 4.5 - Distribuição dos erros de comunicação de controladores e pilotos de acordo com cada 

categoria de atos de fala. (MONTEIRO, 2009, p. 75) 

 

Apesar das recomendações oriundas dos muitos estudos
141

 voltados para a 

identificação não apenas dos fatores contribuintes para os acidentes, mas também dos 
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 A esse respeito, ver levantamento exaustivo realizado por Monteiro (2009), para as décadas de 1980, 

1990 e do ano 2000 em diante, considerando, inclusive, algumas pesquisas brasileiras. Apenas para 

referir algumas situadas ao longo da década de 1990, citamos: “Observa-se, neste período, uma 

preocupação maior com as falhas na interação entre pilotos e controladores (CLARK, MORROW e 

RODVOLD, 1990; MONAN, 1991; CARDOSI e BOOLE, 1991; GLESS, 1992; CARDOSI, 

FALZARANO e HAN, 1998), com problemas em comunicações de rotina e de não-rotina 

(MORROW, LEE e RODVOLD, 1990, 1993, 1994), com o modelo funcional de cognição humana 
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perigos existentes no contexto da radiotelefonia entre aeronaves e o controle de tráfego 

aéreo, os pilotos e controladores continuam a cometer os mesmos erros. A persistência 

das ocorrências de falhas nas comunicações não surpreende, contudo, os pesquisadores 

da EROCONTROL, porque, segundo eles, a comunicação entre pilotos e controladores 

é ainda altamente dependente do fator humano. 

Alguém pode concluir que, apesar dos estudos e 

recomendações que foram feitos no passado, controladores e 

pilotos continuam a cometer os mesmos erros de comunicação. 

Isso não é surpreendente porque a comunicação entre pilotos e 

controladores é ainda altamente dependente do fator 

humano. (EUROCONTROL, 2006, p.7. Apud MONTEIRO, 

2009, p. 56). Grifo nosso. 

 

Assim, e conforme pudemos perceber nas metodologias adotadas em pesquisas 

que investigam os problemas nas comunicações radiotelefônicas entre pilotos e 

controladores de tráfego aéreo, são notáveis os limites da abordagem reativa dissociada 

do contexto em que se inserem os trabalhadores. Acreditamos que ao abordar a 

linguagem humana na perspectiva científica do conhecimento objetivo e universal, 

aspectos relevantes do trabalho do aeronauta são desconsiderados e, consequentemente, 

uma parte importante do campo de análise da atividade humana na aviação torna-se, 

naturalmente, invisível. Houve um período em que os fatores técnicos estiveram no 

centro das atenções dos pesquisadores. Posteriormente, o mesmo veio a ocorrer com os 

fatores humanos e organizacionais. É chegada a hora de considerarmos, efetivamente, a 

atividade humana como vital para o funcionamento dos sistemas sócio técnicos de alta 

                                                                                                                                                                          
(MCCOY e FUNK, 1991), com a radiotelefonia como um - gênero  linguístico‖  (DELIBO, 1993), 

com os fatores cognitivos individuais e os interativos sociais do uso da língua (CUSHING, 1994), 

com a forma - como‖se transmite as mensagens (CUSHING, 1995 e MCMILLAN, 1998), com o uso 

da fraseologia não padronizada (MATCHETTE, 1995), com a complexidade das mensagens 

(MORROW e RODVOLD, 1993; CARDOSI, 1994 e BÜRKI-COHEN, 1995) e o tempo para 

transmissão de mensagens críticas (CARDOSI, 1993), com o esforço colaborativo durante a interação 

piloto-controlador (MORROW, 1994), com os atos da fala (PRINZO, 1996 e 1998), com o uso de 

uma interface inteligente para filtrar mensagens ambíguas (WASYLIW e CLARKE, 1994) e com 

fatores humanos na aviação (MATCHETTE, 1995 e MCMILLAN, 1998), entre outros temas.” 

(MONTEIRO, 2009, p. 67). E chegando ao final da década de 1990: “(...) Kanki (1998) apresenta para 

que serve a comunicação (transferência de informações, gerenciamento da equipe/tarefa, solução de 

problemas e tomada de decisão compartilhadas, estabelecimento de clima interpessoal), como as 

habilidades de comunicação são utilizadas e como a comunicação da tripulação pode ser avaliada. Já a 

Flight Safety Foundation (1998) investiga o papel da memória e Morrow e Prinzo (1999) investigam a 

influência do formato da instrução ATC (apresentação agrupada ou sequencial) e o comprimento da 

mensagem nas comunicações entre pilotos e controladores. Adicionalmente, o estudo de Fisher e 

Orasanu (1999) discute as estratégias comunicativas utilizadas para mitigação de erros dos pilotos e, 

ainda, Strother (1999) aborda a natureza das falhas de comunicação na aviação e o efeito da cultura, 

destacando a necessidade de treinamento especializado para não-nativos e a relevância de considerar 

os fatores humanos que influenciam a comunicação para minimizar a chance de erros.“ (MONTEIRO, 

2009, p. 84). 

 



154 

 

confiabilidade, uma vez que boa parte do trabalho desenvolvido por homens e mulheres 

em contextos singulares na indústria aeronáutica resta ainda por ser analisado. 

 

 

4.5 Os erros não causam acidentes 

 

Diferentes abordagens situadas na corrente pragmática foram seguidas para 

contribuir com o mesmo objetivo de inventariar os principais erros que afetam a 

comunicação entre pilotos e controladores de voo, dentre as quais podemos citar: a 

taxonômica, a cognitiva-psicolinguística, estudos descritivos baseados em relatos 

submetidos ao ASRS, gravações de áudio de comunicações entre pilotos e controladores 

atuando em TRACON (Terminal Radar Approach Control), ARTCC (Air Route Traffic 

Control Center), torres de controle e simulações experimentais. Antes de qualquer 

crítica sobre as metodologias utilizadas, gostaríamos de observar que esses estudos não 

contemplaram, todavia, aspectos indiretamente relacionados ao momento da ação ou da 

observação experimental. Para Daniel Faïta (2002) a corrente pragmática ocultou as 

dimensões de instrumentação simbólica a serviço da interação entre os homens para 

privilegiar o agenciamento das formas, as características do “material” linguageiro. 

Citando Labov ele nos dirá: 

Não se trata aqui de reduzir abusivamente a algumas frases os 

termos de um rico e antigo debate, mas a relevância da questão, 

para nosso intento, merece algumas reflexões. Labov, por sua 

vez, já se perguntava, antecipando-se ao desenvolvimento da 

corrente pragmática: “O que faz um locutor por meio de uma 

frase? É isso que é necessário descobrir antes de procurar saber 

quantas vezes ele o faz!” (LABOV, 1976, p. 350). (FAÏTA, 

2002, p.47) 

 

As formações discursivas se constituem não apenas por elementos das falas 

destacadas nas manifestações dos sujeitos em interlocução, mas por seus gestos nos 

postos de trabalho, seus modos típicos durante o desenvolvimento da tarefa, pelo uso de 

seus corpos em horários e turnos adversos, pelo perfil profissional exigido para a 

função, pelas roupas, uniformes e, enfim, pelos recortes possíveis de serem feitos numa 

realidade regularmente vista como transparente. O sentido dado para a linguagem em 

nosso estudo jamais se conformaria em situá-la como um recurso ou mero instrumento 

de comunicação, o que reforçaria a ideia já superada pela Ergonomia da Atividade 

(GUÉRIN et al., 1991) segundo a qual o trabalho prescrito pela administração deve ser 
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igualado ao trabalho efetivamente realizado, similar à concepção que respaldavam os 

fundamentos da organização científica do trabalho (Taylor, 1911).
 

Ao mesmo tempo em que a linguagem é socialmente reconhecida nas relações de 

trabalho, a forma de atenção que lhe vem sendo conferida traz em seu bojo uma 

tentativa de controle da fala (SOUZA E SILVA, 2002). A concepção taylorista de 

racionalização das posturas dos trabalhadores nas linhas de montagem, através da 

segmentação do trabalho executado sob forte controle temporal, se revela no projeto de 

comunicação para o tráfego aéreo na medida em que busca mecanizar e controlar a 

interlocução dos operadores, sem a devida consideração ou tolerância para com aspectos 

fundamentais da linguagem humana. Tudo isso se alinha com a ideia de racionalização 

da comunicação, ou nas palavras de Boutet: “(...) assiste-se, atualmente, a um vasto 

movimento de racionalização da comunicação que acarreta procedimentos de 

estandardização e de controle da atividade da linguagem: ela é analisada, decomposta, 

formatada, racionalizada”. (BOUTET, 1998, p. 161) 

Poderíamos objetar, sem dúvida, que as aeronaves e todos os aparatos que a 

sustentam exigem mesmo um projeto de comunicação racional e objetivo. O que nos 

levaria a pensar que a transmissão de informações trocadas entre as aeronaves e as bases 

onde são controladas seria melhor executada por máquinas, prescindindo, assim, dos 

fatores humanos referidos à comunicação, tão sujeitos à polissemias. Mas o que nos 

salta aos olhos é que esse projeto desenhado para ser executado por um sistema 

desprovido de atributos humanos não seja notado em sua concepção. Muito ao 

contrário, encontramos nos discursos da aviação a propagação da ideia de que o 

aeronauta é uma espécie de mal necessário ao sistema, e que “a comunicação entre 

pilotos e controladores é ainda altamente dependente do fator humano”. Em lugar da 

reflexão crítica sobre a concepção de um projeto de comunicação elaborado para ser 

executado por um homem-máquina, encontramos uma cruzada dogmática movida pela 

inquisição dos erros. Identificação e controle, treinamento e mitigação, ou ainda, em 

termos atuais, gerenciamento dos erros cometidos ou do porvir. 

Em particular, nos últimos anos, grande esforço tem sido 

dedicado para se entender melhor de que maneira os acidentes 

acontecem na aviação. Neste sentido, tem-se observado que a 

maioria dos acidentes é resultado de erros humanos, não por 

descuido ou incompetência, mas por constituírem o último elo 

de uma sequência de fatores.  A prevenção de acidentes tem 

como base a identificação e o controle dos fatores que 

contribuem para a sua ocorrência. (BRASIL, 2005, p. III) 
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Dez anos depois do Primeiro Seminário Internacional sobre Fatores Humanos da 

ICAO
142

 Jean Pariès fez um balanço sobre as atividades desenvolvidas no campo dos 

fatores humanos em Conferência proferida no Fourth ICAO Global Flight Safety and 

Human Factors Symposium no Chile, intitulada Ten years of human factors and flight 

safety (ICAO, 1999, Circular 277-AN/163). Além de engenheiro graduado pela École 

Nationale de I'Aviation  Civile e de ter trabalhado como vice chefe do Departamento de 

Investigação de Acidentes da França (Bureau Enquetes Accidents), Pariès atuou como 

piloto profissional. Não poderíamos dizer que isto lhe confere inteiramente a 

perspectiva do operador, se aproximando daquela posição descrita por Joanneaux 

(1999) para referir-se aos analistas que podem descrever o trabalho “a partir de dentro”, 

mas a descrição do trabalho do aeronauta apresentada em seu discurso não corrobora o 

pensamento de que o operador deve ser concebido como um simples sistema de 

execução da tarefa prescrita. Interessamo-nos, particularmente, por sua descrição do 

erro humano durante as operações aéreas, uma vez que ilustra, de certo modo, a 

possibilidade de se analisar a atividade visada pelo ponto vista da tarefa, atividade aqui 

considerada como a elaboração, por parte do sujeito, de sua própria tarefa (LEPLAT, 

1997). 

O programa de fatores humanos da ICAO e algumas iniciativas nacionais e 

internacionais durante a década de 1990 promoveu um imenso fluxo de ideias, com 

grande troca de experiências e perspectivas entre as pessoas, academia, órgãos 

reguladores e profissionais de segurança da aviação, disseminando conceitos e 

solucionando problemas. O discurso de Pariès se insere nesse contexto, mas a forma 

como resume esse imenso fluxo de ideias, através de fórmulas apresentadas em um tom 

quase provocativo, parece-nos incidir sobre certas verdades cristalizadas acerca de 

algumas ideias mitificadas na aviação, dentre elas, a de que os erros não causam 

acidente. 

A segurança depende de equipes em vez de indivíduos; a 

sinergia da equipe pode ser treinada; os operadores não são 

autônomos; os sistemas governam a sua própria segurança; 

automação não deve ser vista como uma bala de prata, nem 

como um demônio; erros não causam acidentes; os operadores 
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 ICAO  Global Flight Safety  and  Human  Factors  Symposium, ocorrido em Leningrado em abril de 

1990 (ICAO, 1990, Human factors digest Nº 4 - Proceedings of the ICAO Human Factors Seminar. 

Circular 229-AN/137). 
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são os gestores do risco; e [diferentes] culturas pode ser um 

problema. (PARIÈS, 1999, p. 34) Tradução nossa
143

. 

 

O modelo do queijo suíço de James Reason relaciona o comportamento individual 

e a segurança das ações individuais a uma série de fatores que incluem as decisões de 

gestão e os processos organizacionais, a seleção, os treinamentos, procedimentos, 

projeto do cockpit, condições de trabalho, e a diversidade cultural, da empresa, dos 

profissionais e etnográfica.  Considerando esse modelo e, muito provavelmente, a noção 

de acidente normal estabelecida por Charles Perrow (1999) para descrever acidentes 

característicos de sistemas complexos, Pariès conclui que a autonomia do trabalhador 

inserido num sistema tão complexo e gerido por ações integradas em torno de objetivos 

nem sempre comuns, torna-se restrita, de modo que as análises referidas à segurança 

não devem recair sobre o plano individual e que, nesse sentido, os sistemas governam a 

sua própria segurança. 

Em seu livro Normal accident. Living with high risk technologies, Perrow 

observou que a complexidade sistêmica das tecnologias de alto risco traz consigo a 

possibilidade, sempre presente, de interações de natureza inesperada que suscita a 

ocorrência de certos tipos de acidentes. Tais acidentes tornam-se inevitáveis na medida 

em que vão sempre ultrapassar as capacidades de controle disponíveis, dependentes que 

são das interligações existentes nos sistemas. O risco, portanto, decorreria menos dos 

elementos isolados, por serem identificáveis, do que desse tipo de interação, 

denominada por ele de complexa. As interações estariam presentes em todo tipo de 

sistema, mas nos sistemas lineares predominam interações mecânicas e previsíveis, 

como seria o caso das interfaces entre os componentes isolados definidos pelo Modelo 

SHEL. Nos sistemas complexos predominam possibilidades de interações provenientes 

de fatores imprevisíveis e além do alcance da percepção ordinária. Considerados 

isoladamente, tais fatores geralmente são avaliados como sem consequências para a 

segurança, inclusive por operadores experientes, mas sua evolução acabaria resultando 

em um evento catastrófico. Assim, na medida em que ampliamos as interações dos 

sistemas, aumentamos também a sua capacidade de funcionamento e o grau de 

exposição às falhas, desafiando os tradicionais modelos lineares de análise e exigindo 

de nós “sistemas de pensamento” mais sofisticados. 
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 Safety depends on teams rather than individuals; team synergy can be trained; operators are not 

autonomous; systems govern their own safety; automation is neither a silver bullet nor a devil; errors 

do not cause accidents; operators are risk managers; and cultures may be an issue. 
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Apesar de a indústria aeronáutica ter recebido significativa melhoria da segurança 

desde a década de 1970, de acordo com a avaliação de Pariès é pouco provável que 

continuemos evoluindo na mesma proporção. As abordagens “normativas” de segurança 

mundialmente utilizadas
144

 são baseadas em uma metáfora simplista e inadequada para 

representar os sistemas sócio técnicos, na medida em que nos induz a apreendê-los 

como máquinas determinísticas e lineares. Tais abordagens são inerentemente reativas, 

seguindo uma rotina circular do tipo projeto-voo-falha-correção que não acompanha o 

tempo real dos processos dinâmicos. A evolução do sistema aeronáutico se deparou com 

a necessidade de uma conceituação mais realista da interação homem-tecnologia. Em 

sua opinião o potencial para melhoria torna-se muito delicado quando utilizamos apenas 

abordagens normativas de segurança, por entender que os resultados acabariam 

produzindo efeitos colaterais, na medida em que impediriam a apreensão dos 

mecanismos naturais referidos ao gerenciamento de risco humano. Por isso ele sugere 

outra metáfora como alternativa ao modelo “máquina”, referindo-se a “ecologias”. Essa 

referência à ecologia sugere que os sistemas não são totalmente estáveis e não podem 

ser inteiramente especificados. Eles são adaptáveis e estão constantemente em 

adaptação ao tempo local, individual e real dos operadores da linha de frente, assim 

como a períodos mais longos, em nível global e coletivo. Para Pariès, as duas 

abordagens, normativa e ecológica, devem ser combinadas e entendidas como 

complementares. Essa mudança de enfoque mudaria o entendimento dos processos 

relacionados ao homem que, desde a formação deveria receber conhecimento suficiente 

para compreender adequadamente o que faz e por que o faz em um nível operacional 

pertinente. O operador seria compreendido, então, como “inteligente” e não como mero 

executor de tarefas seguindo as especificações a partir de uma obediência cega. 

Pariès acredita que tendemos a pensar que os erros humanos causam acidentes, 

simplesmente porque na maioria das vezes o cenário dos acidentes inclui os erros. 

Entretanto, os erros também ocorrem durante as operações normais e bem sucedidas, 

sem que haja, lamentavelmente, estatísticas para a sua quantificação. Essa perspectiva 

questiona a correlação entre erro humano e acidente, ponderando o elevado índice 

estatístico referido à contribuição dos erros humanos para os desastres aéreos. Quando 

atribuímos ao elemento humano à vulnerabilidade do sistema negligenciamos o fato de 

que a partir dos erros as pessoas também criam soluções para garantir a segurança. 
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 Vale observar que o discurso de Pariès foi proferido em 1999. 
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Assim ele nos interroga: Como alguma coisa que acontece tantas vezes nos voos 

seguros poderia explicar algo tão excepcional como um acidente? Para validar essa 

hipótese causal do tipo linear, teríamos que desconsideremos todas as demais 

contingências envolvidas no plano existencial das operações aéreas. Durante as 

operações normais os pilotos conversam entre si e cometem os erros naturais da 

comunicação humana. Os operadores erram para acertar e as operações dependem desse 

processo natural de correção e acerto continuados sobre os erros cometidos. O que o 

levou a concluir que os erros humanos não causam acidentes e que o número e a 

natureza dos erros produzidos pelos operadores não são tão relevantes para a segurança 

quanto o seriam as análises voltadas para os níveis de tolerância do sistema aos erros 

cometidos. 

Na realidade, tendemos a confundir o processo psicológico do 

erro (um desvio de intenção do operador) com o inesperado (e 

em alguns casos inseguro) efeito de ações errôneas em um 

sistema específico. Na verdade, a "resistência" e ou 

"tolerância" do sistema aos erros é um parâmetro de segurança 

muito mais crítico do que o número e a natureza dos erros 

produzidos. (PARIÈS, 1999, p. 35) Tradução nossa
145

 

 

A crítica de Pariès à concepção que considera o erro humano como o principal 

fator contribuinte para os acidentes está apoiada na teoria cognitiva do médico 

ergonomista René Amalberti. Em seu livro La conduite des systèmes à risques esse 

autor desenvolve a ideia de que os trabalhadores assumem um compromisso cognitivo 

entre os riscos internos e externos ligados, respectivamente, aos limites de suas 

capacidades intelectuais e ao nível do desempenho visado. Os erros seriam, na verdade, 

momentos de incompreensões presentes na atividade que fazem parte dos mecanismos 

de regulação desse compromisso assumido pelos operadores. Isso implica compreender 

o processo a partir do gerenciamento permanente do risco assumido. Pois se os 

operadores da linha de frente produzem erros, são eles que possuem a capacidade de 

detectar e de avaliar as possíveis consequências de tais erros, corrigindo ou mitigando 

os erros intoleráveis sem desperdiçar recursos para a correção dos erros de menor 

gravidade, inofensivos. Os operadores humanos são, na verdade, os gestores de risco 

(AMALBERTI, 1996). Permanentemente eles devem arbitrar entre objetivos 

conflitantes enfrentando e gerenciando os “desvios” decorrentes de seus próprios erros e 
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 As a matter of fact, we tend to confuse the psychological process of error (a deviation from the 

operator's intention) with the unexpected (and in some cases unsafe) effect of erroneous actions in a 

specific system. Actually, the "resistance" and or the "tolerance" of the system to errors is a much 

more critical safety parameter than the number and  the nature of errors  produced. 
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violações, bem como de falhas técnicas e eventos inesperados. O sucesso do 

gerenciamento de risco depende da adequada percepção desses riscos, ou da 

sensibilidade do operador para "sentir os limites" de tolerância do sistema. 

A partir dessa perspectiva, paradoxalmente, os erros servem de indicadores para a 

segurança, uma vez que eles sinalizam os limites, como uma espécie de "bandeira" que 

pode ser identificada e memorizada. Através dos erros os operadores podem identificar 

as atividades de risco e as "margens" do comportamento seguro. Os erros contribuem 

para a segurança na medida em que nos ensina a ter cuidado. Trabalhadores mais 

experientes erram mais, mas contam com mais recursos para identificar e corrigir esses 

erros. E como os erros fazem parte da condição humana, de acordo com Pariès não seria 

uma boa estratégia simplesmente pedir para as pessoas não cometerem mais erros. 

A evolução tecnológica dos equipamentos disponíveis aos operadores produzem 

mudanças muitas vezes repentinas, exigindo adaptações ao trabalho ao preço de uma 

mobilização integral dos recursos dos trabalhadores. Esse foi o caso do lançamento de 

novas aeronaves automatizadas que, em questão de semanas, provocou a redução, de 

cinco, para dois tripulantes. Tais transferências de tecnologia decorrentes de 

equipamentos produzidos no ocidente e distribuídos por todo o planeta representa um 

enorme desafio para os Centros de Treinamento frente à diversidade cultural, uma vez 

que acolhem alunos oriundos de toda parte do mundo interessados nesses novos 

projetos e suas filosofias operacionais, considerando as exigências impostas pelas 

barreiras culturais e do idioma. O que nos leva a refletir sobre o modo com que a 

segurança vem sendo tratada para responder às questões e problemas relacionados ao 

trabalho humano. Vários entraves são enfrentados pelos trabalhadores, sem que haja 

uma problematização formalizada para lidar com os limites impostos pela cultura. Não 

devemos contar, por exemplo, com a assertividade de uma pessoa culturalmente 

respeitosa, assim como não seria possível adaptar um projeto de aeronave para atender a 

todas as variedades de culturas dos operadores que possivelmente a conduzirão. 

A primeira reação adotada pela comunidade da aviação apontada por Pariès para 

lidar com tais situações refere-se à necessidade de mais treinamento, que normalmente 

acaba significando mais treinamento em CRM. Ele observa, contudo, uma tendência 

generalizada em se exigir cada vez menos treinamentos técnicos para acomodar tais 

transições. Criamos mais procedimentos, os realizamos de forma mais detalhada para 

aperfeiçoar os procedimentos, mas em comparação com o que prevaleceu no passado os 

pilotos aprendem menos sobre a complexidade das aeronaves de alta tecnologia e, 
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consequentemente, recebem menos treinamentos e conhecimentos sobre os projetos de 

tais aeronaves. A esse respeito, acreditamos que seria pertinente acrescentar aqui o peso 

dessas mudanças referidas à troca de experiências estabelecida entre os pilotos, uma vez 

que hoje não ocorre mais como era no início da década de 1970, período em que o 

enquadramento regulamentar explícito não tinha prevalência sobre o ofício artesanal 

(JOUANNEAUX, 2002). 

A despeito das novas tecnologias da última geração de aeronaves normalmente 

associadas às melhorias de segurança na aviação, Pariès observou que encontraremos 

efeitos positivos e negativos quando as análises dessas questões incidem sobre os 

fatores humanos. Para ele, os sistemas automatizados resolveram muitos problemas, 

mas também criaram novos. De acordo com Amalberti (1996) a automação dos 

equipamentos e o efeito de prótese cognitiva produzido sobre os operadores, tende a 

deslocar o controle da atividade para certos espaços da cognição que preterem o uso de 

mecanismos naturais de controle das inadequações, especialmente em situações de 

incompreensão. A confiabilidade e a eficiência dos sistemas pode afetar a consciência 

situacional da tripulação, que assumiria comportamentos mecanizados ou complacentes 

justamente quando suas capacidades são desafiadas a solucionar possíveis falhas 

durante as operações aéreas. Assim, sem aderir ao nostálgico coro que costuma 

demonizar a automação, Pariès não acredita que ela, por si só, possa promover soluções 

mágicas. 

A indústria aeronáutica chegou a tal nível de complexidade que o volume de 

informação circulante exige tantos processamentos e análises computadorizadas, 

interfaces de equipamentos automatizados, displays integrados, que nos vemos 

impelidos a tentar produzir mais relatórios e construir mais codificações para alimentar 

um banco de dados cada dia mais robusto. Mas tudo indica que as estratégias de 

segurança atingiram já o seu apogeu, ou nas palavras de René Amalberti citadas por 

Pariès, chegamos a “um nível assintótico de segurança, incapaz de ser superado”. Em 

sua opinião, a questão da segurança deveria ser recolocada de modo a contemplar não 

apenas conceitos técnicos e quantitativos, mas também sociológico e político. Afinal, 

precisamos indagar sobre o que realmente queremos quando nos referimos à segurança. 

Menos acidentes, indefinidamente, qualquer que seja o 

crescimento do setor? Queremos realmente "zero acidentes"? 

Será que realmente pensamos que isso é possível? Queremos 

reduzir o número de perdas em 50%? 80%? 30%? Todos os 

valores foram propostos. E o que esses valores significam 

exatamente? Queremos "zero acidentes" nos EUA? "Zero 
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acidentes" em todo o mundo? Um por milhão de voos na 

África? Tudo isso pode implicar recursos muito diferentes e, 

essencialmente, alocação de recursos muito diferentes, 

estratégias muito diferentes, custos muito diferentes. Que preço 

"nós" estamos preparados para pagar para salvar a vida de um 

passageiro? Esse preço seria o mesmo em todos os lugares? E, 

afinal: quem somos "nós"? Esta assembleia? Os gerentes de 

Aviação Civil? Os passageiros? Os advogados? Os familiares 

das vítimas? Ou o público? Acredito que a otimização das 

estratégias de segurança ao longo dos próximos dez anos vai 

colocar em questão a clarificação destes problemas. Creio que 

a indústria vai reconhecer que o risco é um conceito 

sociológico e político, bem como um conceito técnico e 

quantitativo. Acredito que a indústria vai ter que entender 

melhor a percepção do risco público para garantir que os 

"dólares de segurança" sejam gastos da melhor forma possível. 

(PARIÈS, 1999, p. 36 e 37) Tradução nossa
146

. 

 

Nesse contexto, política e trabalho se enredam numa trama de difícil distinção em 

que se conjugam os mais variados temas quer sejam técnicos, econômicos, humanos, 

fisiológicos, sociais entre tantos outros. As situações de trabalho requerem um esforço 

de quem tenta as compreender e confluem questões que vinculam o corpo, o psiquismo 

as normas. Diante do trabalho estamos sujeitos aos encontros mais inesperados que nos 

levam a questionar sobre como se articulam valores éticos e políticos, ou públicos e 

privados. Ao nos interessar pelo “objeto” de estudo “trabalho” nos deparamos com 

processos dinâmicos que fazem com que determinadas práticas linguageiras penetrem 

nas atividades questionando as teorias da linguagem. Para Schwartz (1997) o trabalho 

reúne todas essas questões e nos interroga sobre “(...) a maneira pela qual surgem novas 

configurações da atividade e da vida, isto é, as histórias e a história que nos aguarda 

sub-repticiamente em qualquer cruzamento.” (SCHWARTZ, 1997, pp. 1-2) Tradução 

nossa.
147

 

                                                           
146

 Less accidents, indefinitely, whatever the growth of the industry? Do we really want "zero accidents"? 

Do we really think this is possible?  Do we want to reduce the number of losses by 50%? 80%? 30%? 

All kind of figures have been proposed. And what do these figures mean exactly? Do we mean "zero 

accidents" in the US? "Zero accidents" all around the world? One per million flights in Africa? All 

this can imply very different resources, and essentially very different allocation of resources, very 

different strategies, very different costs. What price are "we" prepared to pay to save one passenger 

life? Is that price the same everywhere? And finally: who is "we"? Is it this assembly? The Civil 

Aviation managers? The passengers? The lawyers? Victim's families? Or the public? I believe that the 

optimization of safety strategies over the next ten years will call for a clarification of these issues. I 

believe that the industry will have to recognize that risk is a sociological and political concept as well 

as a technical and quantitative concept. I believe that the industry will have to better understand 

public risk perception to ensure that "safety dollars" are spent in an optimum way. 
147

 la façon dont adviennent des configurations nouvelles d'activité et de vie, c'est-à-dire des histoires et 

de l'histoire nous subrepticement à tout les carrefours. 
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Capítulo 5 

 

Escritos prescritos e processo de reinscrição da norma 

 

 

Tramita no Senado Federal do Brasil um Projeto de Lei que pretende alterar a Lei 

do Aeronauta para modificar a jornada de trabalho dessa categoria. A proposição 

contida no PL nº 434/2011
148

 altera os artigos 21, 23, 29 e 30 da Lei nº 7.183 de 05 de 

abril de 1984 (que regula o exercício da profissão de aeronauta), ampliando os limites 

de tempo de serviço em voo e em terra, o número de pousos e decolagens das operações 

aéreas e o número de folgas. O texto da “Justificação” desse Projeto de Lei afirma sem 

demonstrar que a Lei do Aeronauta estabelece regras excessivamente rígidas de 

regulação do tempo de voo, e que essa “(...) rigidez dificulta que as companhias aéreas 

possam realocar efetivamente sua mão-de-obra de forma a fazer frente às necessidades 

decorrentes do grande número de voos e dos possíveis atrasos que possam ocorrer 

(...)
149

”. 

Esse PL nº 434/2011 vem gerando discussões na Câmara do Senado Federal e 

polêmica na mídia, na indústria aeronáutica e, principalmente, entre os trabalhadores 

diretamente afetados. Notemos que a perspectiva do proponente, apresentada na 

“Justificação” do PL, indica que a Lei do Aeronauta precisa ser alterada para atender as 

necessidades das companhias aéreas, que encontram dificuldades para realocar 

efetivamente sua mão-de-obra. Mas permanece obscuro para nós, que a ampliação dos 
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 Sua ementa estabelece que a duração da jornada de trabalho do aeronauta será de 14 horas, se 

integrante de uma tripulação mínima, simples ou composta. Dispõe que a duração do trabalho do 

aeronauta, computado os tempos de voo, de serviço em terra durante a viagem, de reserva e de 1/3 do 

sobreaviso, assim como o tempo do deslocamento, como tripulante extra, para assumir voo ou retornar 

à base após o voo e os tempos de adestramento em simulador, não excederá a 60 horas semanais e 190 

horas mensais. Determina que os limites de voo e pousos permitidos para uma jornada serão de 12 

horas de voo, na hipótese de integrante de tripulação mínima, simples ou composta; 16 horas de voo, 

na hipótese de integrante de tripulação de revezamento; e 8 horas, na hipótese de integrante de 

tripulação de helicópteros. Estabelece o limite de 12 horas de voo e 4 pousos nos voos compreendidos 

entre 23h e 6h, e que em caso de desvio para alternativa, é permitido o acréscimo de mais 1 pouso. 

Dispõe que os limites de tempo de voo do tripulante não poderão exceder em cada mês, trimestre ou 

ano, respectivamente, 100, 255 e 935 horas em aviões turboélices e a jato e que o número de folgas 

não será inferior a 12 períodos de 24 horas por mês. Estabelece o prazo de 6 meses após a publicação 

para a vigência da lei. 
149

 Disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=

Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=27/04/2012&cam

posOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento  

http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=27/04/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=27/04/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=27/04/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
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limites da jornada de trabalho venha a equacionar ou mesmo contribuir para a solução 

dos problemas decorrentes da saturação da infraestrutura aeroportuária, sobretudo pela 

possibilidade deste aumento da jornada de trabalho poder afetar a fadiga da tripulação, 

aumentando, consequentemente, a severidade e a probabilidade dos riscos envolvidos na 

segurança de voo. 

Considerando que a jornada de trabalho do aeronauta conjuga vários elementos 

relacionados à segurança das operações aéreas, à produção da indústria aeronáutica e à 

política, apresentaremos alguns debates relevantes à compreensão do processo histórico 

que estabeleceu as normas que prescrevem as tarefas do aeronauta, das quais a Lei nº 

7.183/1984 se destaca como principal, destacando alguns discursos sobre a jornada de 

trabalho do aeronauta. 

A maior parte dos documentos normativos analisados está disponível na internet 

nos Portais do Senado Federal do Brasil, da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) e da International Civil Aviation Organization (ICAO), cujos endereços 

eletrônicos encontram-se disponíveis em nossas Referências.
150

 

 

 

5.1 Primeiras prescrições na aviação civil 

 

A Lei 7.183/84
151

 define aeronauta, em seu art. 2º, como “o profissional 

habilitado pelo Ministério da Aeronáutica, que exerce atividade a bordo de aeronave 

civil nacional, mediante contrato de trabalho”. De igual modo, segundo o art. 156 do 

Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA)
152

, tripulantes são “as pessoas devidamente 

habilitadas que exercem função a bordo de aeronaves”. Aeronauta e tripulantes 

exercem, portanto, a mesma tarefa com a ressalva de que ao primeiro exige-se contrato 

de trabalho. Mas devemos ser prudentes com a generalização dessa tarefa, uma vez que 

a classe dos aeronautas comporta trabalhadores com diferentes licenças
153

 e 
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 Os documentos listados em nossas Referências que não trazem a indicação de endereço eletrônico da 

internet foram localizados pela data de suas publicações em Diário Oficial da União e encontram-se 

disponíveis nos arquivos da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. 
151

 Conhecida como a “Lei do Aeronauta”, Lei nº 7.183 de 05 de abril de 1984, que regula o exercício da 

profissão do aeronauta brasileiro. 
152

 Lei nº 7.565/86, de 19 de dezembro de 1986. 
153

 Para pilotos, existem as licenças de aluno piloto, piloto privado, piloto comercial, piloto de tripulação 

múltipla, piloto de linha aérea, piloto de planador, piloto de balão livre, de avião ou helicóptero e suas 

diferentes habilitações de categoria e de classe e habilitação de tipo, de voo por instrumentos, de 

instrutor de voo, de piloto agrícola, de piloto de rebocador de planador, piloto lançador de 
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habilitações
154

 que abrangem a profissão. Se as práticas discursivas tendem a 

universalizar a função desse coletivo de trabalhadores reunidos em diferentes equipes, 

as atividades desenvolvidas na função apontam, contudo, para uma enorme diversidade 

de operações aéreas e para a singularidade de cada situação. 

Segundo dados apresentados pelo representante do Brasil na Associação 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA)
155

, atualmente a aviação movimenta 3.5% do 

PIB mundial, gerando 8.4 milhões de empregos diretos e 56.6 milhões de empregos 

indiretos. Em 2011, 2.8 milhões de passageiros e 48 milhões de toneladas em carga 

foram transportados. Em 2014, estima-se que o Brasil tenha o quarto maior tráfego 

doméstico mundial, movimentando cerca de 32 bilhões de reais e gerando 684 mil 

empregos. O avanço gerado pelo setor aéreo relaciona-se diretamente ao aumento da 

produtividade da indústria nacional, ao incremento de acesso ao mercado internacional, 

ao aumento da competitividade internacional, aos investimentos em capital e 

movimentação de profissionais entre os países. 

Desde a sua origem, o transporte aéreo público esteve associado a interesses 

políticos e econômicos. A empresa aérea Condor inaugurou a aviação comercial 

brasileira nos idos de 1927 sem fugir a essa regra. Subsidiária da Lufthansa e equipada 

com aeronaves alemãs, ela sofreu dupla intervenção do Estado e da política econômica. 

O capital privado norte-americano produziu influências sobre o governo do presidente 

Getúlio Vargas para nacionalizá-la e substituir suas aeronaves, seus funcionários e 

acionistas, cedendo lugar às indústrias aeronáuticas dos Estados Unidos e 

eventualmente às empresas aéreas norte americanas. De acordo com o estudo realizado 

por Quintaneiro: 

Apesar das tentativas do governo brasileiro de confrontar a 

pressão e proteger os trabalhadores alemães e naturalizados, a 

pressão favoreceu o projeto político e comercial estadunidense, 

iniciando a prolongada consolidação dos laços econômicos 

entre os dois países. (QUINTANEIRO, 2009). 

  

                                                                                                                                                                          
paraquedistas, piloto de acrobacia, piloto de aeronave leve desportiva (CPL). Também existem as 

licenças de comissários de bordo, mecânicos de voo e de operadores de equipamentos especiais. 
154

 De acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n° 61 (RBAC 61), “Licenças, Habilitações 

e Certificados para Pilotos”, "habilitação" significa uma autorização associada a uma licença ou a um 

certificado, na qual são especificadas as qualificações e respectivas validades, condições especiais de 

operação e as respectivas atribuições e restrições relativas ao exercício das prerrogativas da licença ou 

certificado respectivos; conforme a Resolução ANAC nº 237, de 5  de  junho de 2012, publicada no 

Diário Oficial da União de 22 de junho de  2012, Seção 1, página 3. 
155

 Palestra do Diretor da International Air Transport Association IATA – Brasil, Sr. Carlos Abner, 

apresentada na 10ª Audiência Pública da CISTAC (no Senado Federal), intitulada “Indústria das 

linhas Aéreas (visão internacional) – IATA e ICAO”, ocorrida em 15/05/2012.  
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Para controlar e administrar esse novo e promissor mercado, o governo Vargas 

criou o Departamento de Aeronáutica Civil
156

 e estabeleceu as primeiras 

regulamentações aeronáuticas do Brasil. A aviação tornou-se um negócio decisivo para 

a economia brasileira e, nesse contexto, surgiram a Varig, a Vasp, a Panair do Brasil e o 

Correio Aéreo Militar do Exército. A criação desse novo órgão exclusivo para a aviação 

decorria da necessidade de dar organização definitiva aos serviços civis de navegação 

aérea, uma vez que os serviços aeronáuticos envolviam questões técnicas, jurídicas e 

administrativas de feição inteiramente nova, exigindo métodos e processos de trabalho 

diversos dos adotados pela administração do Ministério da Viação e Obras Públicas. 

O único regulamento nacional para a execução dos serviços aeronáuticos existente 

até aquele período fora publicado pelo presidente Arthur da Silva Bernardes em 1925
157

. 

De acordo com o art. 20 do seu Decreto nº 16.983, eram considerados aeronautas, o 

comandante, o piloto, o observador, o mecânico ou outro qualquer membro ativo da 

tripulação de uma aeronave. O art. 27 explicitava uma transposição para a aviação do 

modelo trabalhista usado na navegação marítima
158

, e o Apêndice, contendo a “Nota das 

Fontes”
159

, fazia corresponder cada artigo do regulamento com as legislações 

estrangeiras vigentes, sendo a única referência brasileira disponível, um “Projecto de 

regulamento organizado pelo Aero Club Brasileiro”, denotando que a administração 

pública brasileira estava inaugurando um setor totalmente novo
160

. 

Os direitos e deveres trabalhistas ainda eram estabelecidos pelas empresas, de 

acordo com os padrões de seus países de origem. Os salários na Panair do Brasil 

seguiam normas americanas, as chamadas “horas extras”; e na Condor, Vasp e Varig, o 

                                                           
156

 Decreto de nº 19.902 de 22 de Abril de 1931, Art. 1º Fica creado o Departamento de Aeronáutica 

Civil, diretamente subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas, e aprovado o regulamento 

que com este baixa para os serviços a cargo do mesmo Departamento. 
157

 Decreto nº 16.983 de 22 de julho de 1925. 
158

 Art. 27 - Os direitos e obrigações dos aeronautas, entre si e em relação aos proprietarios ou armadores 

das aeronaves a cujo bordo servirem, serão regulados pelas disposições legaes vigentes, relativas á 

tripulação dos navios nacionaes. 
159

 “Disposições da legislação nacional e estrangeira, convenções e estudos em que os artigos deste 

regulamento encontram fundamento, ou analogia.” 
160

 Os regulamentos estrangeiros correlacionados a cada artigo do Decreto foram: Convenção 

Internacional de Versalhes, de 13 de outubro de 1919; Lei da navegação aerea da França, de 31 de 

maio de 1924; Regulamento (Consolidado) da Navegação Aerea de 1923, da Inglaterra; Lei de 

Aviação, de 1 de agosto de 1922, da Allemanha; Decreto Real de 25 de novembro de 1919, sobre a 

navegação aerea, da Hespanha; Projecto de lei H. R. 13.715, de 8 de janeiro de 1923, dos Estados 

Unidos; Prescripções regulando a navegação aerea, de 30 de dezembro de 1922, da Hungria; 

Regulamento sobre, os vôos das aeronaves estrangeiras, da Hungria; Lei regulando a aeronautica, de 

1 de maio de 1923, da Dinamarca; Lei regulando a navegação aerea, de 25 da maio de 1923, da 

Finlandia; Lei sobre a navegação aerea n. 8, de 7 de dezembro de 1923, da Noruega; Regulamento da 

Navegação Aerea, da Suecia; Decreto dos Comissarios do Povo da Russia, sobre a navegação aerea. 

O único documento brasileiro foi o Projecto de regulamento organizado pelo Aereo Club Brasileiro. 
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salário base era completado com gratificação por quilometragem voada, seguindo o 

modelo alemão (PEREIRA, 1995, p. 19).  

No cenário mundial, o Acordo de Paz entre as nações após a I Guerra, 

consubstanciado pela Convenção Internacional de Versalhes, de 13 de outubro de 1919, 

havia estabelecido a soberania dos Estados sobre seus respectivos espaços aéreos, 

admitindo-se a passagem inofensiva sobre o território dos Estados Contratantes. 

Durante a Conferência foi criada a Comissão Internacional de Navegação Aérea (CINA) 

destinada a examinar e estabelecer as bases do relacionamento internacional em tempos 

de paz. Essa Comissão Aeronáutica desenvolveu a Convenção para a Regulamentação 

da Navegação Aérea que ficou conhecida como Convenção de Paris, que adotou um 

sistema de Anexos Técnicos para estabelecer as regras pelas quais a aviação civil 

internacional deveria se orientar, recebendo atualizações permanente da CINA. A 

adoção desse modelo baseado em “Anexos” técnicos como guia de referência 

internacional para a aviação civil vigora até hoje. 

Durante a Primeira Conferência Internacional de Direito Privado, no ano de 1925 

em Paris, foi criado o Comité Internationale technique d’Experts Juridiques Aérien 

(CITEJA), integrado por juristas designados pelos Estados para estudar questões de 

Direito Aeronáutico e preparar projetos de Convenção para exame em Conferências 

Diplomáticas, sendo exemplo desse trabalho a Convenção de Varsóvia para a 

Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluída em 

1929, a qual estabeleceu a responsabilidade dos transportadores, em virtude do contrato 

de transporte aéreo. Além da Convenção de Varsóvia, a CITEJA também promoveu a 

Convenção de Roma de 1933, introduzindo novos assuntos ao Direito Aeronáutico 

Internacional, como o Sequestro Preventivo de Aeronaves e Danos a Terceiros na 

Superfície. 

Com o Decreto nº 20.914 de 06 de janeiro de 1932, o presidente Getúlio Vargas 

estabeleceu medidas restritivas para as linhas aéreas estrangeiras (art. 47 e 48) 
161

 e 

redefiniu a administração da aviação civil evidenciando uma perspectiva tipicamente 

nacionalista
162

. O Departamento de Aeronáutica Civil passou a matricular e registrar os 
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 Art. 47. As linhas aéreas estrangeiras, com ou sem escala no território brasileiro, só poderão ser 

estabelecidas e exploradas, com prévia permissão do Governo, sem privilégio ou monopólio de 

espécie alguma, observadas as condições que forem estipuladas. Art. 48. Os concessionários deverão 

observar os regulamentos em vigor e os que vierem a vigorar para a navegação aérea e fornecer, em 

suas linhas, passe livre aos funcionários do Departamento, quando viajarem em objeto de serviço. 
162

 Art. 1º Os Estados Unidos do Brasil exercem plena e exclusiva soberania em todo o espaço aéreo 

correspondente ao seu território e águas territoriais. Art. 2º Compete exclusivamente ao Governo 
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aeronautas brasileiros, tornando-se responsável por conceder ou revalidar suas cartas de 

habilitação e de licenças (art. 25 e 26). Os aeronautas ganharam nova definição: 

“Consideram-se aeronautas, para os fins deste decreto, os tripulantes de uma aeronave 

que exerçam a bordo funções técnicas necessárias à sua condução.” (art. 24). A esse 

Departamento de Aeronáutica Civil também foi incumbida à inscrição de aeronaves 

brasileiras no Registo Aeronáutico Brasileiro (art. 7º) 
163

, desde que seu proprietário 

fosse um cidadão brasileiro ou instituição brasileira, ou ainda empresa, sociedade ou 

companhia nacional, com sede principal no Brasil, com gerência confiada a brasileiro e 

um terço pelo menos do capital social pertencente a brasileiros domiciliados no Brasil 

(art. 18 e 19). A tripulação de aeronaves nacional tinha que ser constituída de brasileiros 

(art. 8º) 
164

. 

Até esse momento, não havia regulamentação definida para a composição mínima 

de uma tripulação. Isso foi feito pela primeira vez, mas ainda em caráter restrito, quando 

da celebração de contrato com a sociedade anônima brasileira “Panair do Brasil S. A.”, 

assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas para a 

execução dos serviços da linha aérea Belém-Manaus, conforme o Decreto nº 24.015 de 

15 de março de 1934. Então, apenas para essa operação semanal ligando Belém a 

Manaus, por uma rota que deveria seguir o curso do rio Amazonas, ou à vista dele, de 

modo a ser possível o pouso sobre água, utilizando hidroaviões ou anfíbios que 

possuíssem características iguais ou superiores para comportar a lotação de oito 

passageiros. O item b, da Cláusula X determinou que a tripulação deveria ser 

constituída de um piloto e de um mecânico, pelo menos, devendo um desses tripulantes, 

acumular as funções de radiotelegrafista. 

O comissário de voo
165

 só foi considerado integrante da equipe de tripulantes a 

partir da publicação da Portaria do Departamento de Aeronáutica Civil nº 69 de 27 de 

                                                                                                                                                                          
Federal regular a aeronáutica civil em todo o país, a qual será superintendida e fiscalizada pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas, por intermédio do Departamento de Aeronáutica Civil. 
163

 Art. 7º Só serão consideradas brasileiras as aeronaves inscritas no Registo Aeronáutico Brasileiro. A 

nacionalidade das aeronaves estrangeiras decorre do país em cujo registo estiverem inscritas. 
164

 Art. 8º A tripulação das aeronaves nacional deve ser constituída de brasileiros. Parágrafo único. 

Somente na falta de aeronautas brasileiros licenciados na forma deste decreto poderão ser admitidos, 

em carater provisório e mediante as condições que forem estipuladas, os estrangeiros devidamente 

habilitados. 
165

 Tanto o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica nº 63 (RBHA 63), quanto o 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº 67 (RBAC 67) adotam o termo “Comissário de Voo”. Ao 

longo da história, contudo, vários nomes foram utilizados para designar a função desse trabalhador. 

De acordo com Cosenday (2000, p. 5): “(...) aeromoço (a), auxiliar de voo, comissário (a) de bordo, 

apenas comissário (a) e, mais recentemente, o Sindicato Nacional dos Aeronautas tem preferido adotar 

comissário (a) de voo, embora essa denominação ainda não tenha tornado-se oficial. Na carteira de 
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abril de 1938
166

. Em 1941, ano em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra, 

existiam cinco empresas aéreas operando no Brasil. O imenso território brasileiro exigiu 

a criação de uma Força Aérea que garantisse a defesa nacional. Depois de amplo debate 

na imprensa, em 20 de janeiro de 1941 Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei nº 2.961, 

criando o Ministério da Aeronáutica e estabelecendo a fusão das aviações do Exército e 

da Marinha numa só corporação, denominada Forças Aéreas Nacionais, subordinadas ao 

novo Ministério, que, pelo Decreto-Lei 3302, de maio de 1941, foi rebatizada, para 

Força Aérea Brasileira. O Controle de Aviação Civil, naturalmente, tinha de ser militar 

porque ainda não havia mão-de-obra civil que se dedicasse ao assunto, mas para evitar 

os conflitos de interesse entre as aviações do Exército e da Marinha, Getúlio Vargas 

nomeou um civil como ministro da aeronáutica
167

. 

Como a expansão do setor aéreo está associada a riscos à segurança, em 9 de 

dezembro de 1941 o governo publicou o Regulamento do Tráfego Aéreo do Ministério 

da Aeronáutica
168

, estabelecendo, pela primeira vez em âmbito nacional, limites para as 

horas de voo dos pilotos, conforme apresentado na Tabela 5.1: 

 

Tripulante 
7 dias 

consecutivos 
Mês Ano Descanso 

Comandante 
30h 

85h 1000h 
De 12 horas: depois de 

voos superiores a 8 horas. 

De 24 horas: uma vez a 

cada sete dias Demais pilotos 100h ----- 

Tabela 5.1 - Limites de horas de voo e de descanso estabelecidos pelo Decreto nº 8.352 de 1941. 

 

Esse Decreto nº 8.352 de 1941 limitou as horas de voo do piloto comandante em 

até 85 horas por mês e 1000 horas por ano. Para os demais pilotos o limite mensal era 

                                                                                                                                                                          
habilitação técnica do Departamento de Aviação Civil (DAC), por exemplo, a denominação é 

comissário, enquanto na carteira de capacidade física do Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL) 

consta como comissário de bordo.” 
166

 Conforme o art. 2º da Portaria do Departamento de Aeronáutica Civil nº 69 de 27 de abril de 1938: “O 

aeromoço fará parte integrante da tripulação da aeronave, devendo seu nome ser inscrito no Livro de 

Bordo”. O artigo 3º definiu os requisitos para o candidato a aeromoço da seguinte forma: “O 

candidato a aeromoço, que só poderá ser brasileiro nato, deverá apresentar junto ao requerimento de 

licença, os seguintes documentos: a) certidão de idade; b) carteira de identidade; c) folha corrida; 

autorização do pai ou de quem exercer o pátrio poder, se o candidato for maior de 17 e menor de 21 

anos; e) laudo de exame de sanidade psico-fisiológico procedido pelo S.M.A. O artigo 3º desta 

Portaria foi acrescido da seguinte alínea, por ato de 12 de dezembro de 1944, do Diretor Geral da 

Aeronáutica Civil: “Art. 3º Atestado de habilitação para exercício da profissão, passado por empresas 

de transporte aéreo, devidamente autorizada a funcionar”. De acordo como PEREIRA (1995): “Este 

acréscimo serviu somente para oficializar uma situação de fato, pois as empresas sempre haviam 

preparado os seus aeromoços. Desde então os aeromoços, hoje chamados de comissários do voo, são 

preparados pelas próprias empresas.”.  
167

 De acordo com Forjaz (2004), ao nomear Joaquim Pedro Salgado Filho, “Vargas furtou-se a tomar 

partido e nomeou um político gaúcho de sua confiança, ex-deputado federal e ministro do Trabalho, 

com o que facilitou o entrosamento entre as armas e obteve o controle político da nova instituição”.  
168

 Decreto nº 8.352 de 9 de dezembro de 1941.  
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de 100 horas de voo e durante um período de 24 horas consecutivas os voos superiores a 

8 horas deveriam ser seguidos por um período de 12 horas de descanso. Nenhum piloto 

poderia voar mais de 30 horas durante 7 dias consecutivos e todos deveriam gozar de 

um período de descanso de 24 horas consecutivas, pelo menos, uma vez a cada sete 

dias. 

No momento em que eclodiu a segunda guerra mundial, o cenário da aviação civil 

estava constituído por um reduzido número de empresas ocupando segmentos 

específicos do mercado. Segundo a política vigente, tal mercado era explorado com 

características monopolistas ou de pequenos oligopólios. No entanto, a disponibilidade 

de grande quantidade de aeronaves a baixo custo ao final da segunda guerra, aliada à 

pouca regulamentação ainda existente, acarretou um grande número de novas empresas 

e aumento das frotas das companhias já existentes. O surgimento de muitas companhias 

pequenas determinou uma expansão acelerada e desordenada do setor e as empresas, até 

então estabelecidas, sentiram-se ameaçadas com a livre competição. Encontra-se no 

relatório do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), o seguinte relato 

referido a este período da história da aviação: 

(...) e os pioneiros, os homens que deram e dão tudo à Aviação 

Comercial Brasileira, pagaram um tributo bem caro, vendo as 

suas organizações ameaçadas por dezenas de empresas, 

fundadas com o capital de quitanda, numa desenfreada 

concorrência, sem precedente na história de nenhum país no 

universo (Informativo SNEA, ano 2, nº. 8, maio de 1999). 

 

Segundo Widmer (1984), a concorrência ruinosa levou a uma série de falências e 

acordos operacionais e as empresas mais sólidas procuravam absorver as mais fracas 

para adquirir, assim, as suas concessões. Na história das empresas aéreas brasileiras, a 

fusão foi uma das estratégias clássicas utilizadas para reduzir a competição. As próprias 

empresas aéreas mais antigas pressionaram o governo para intensificar o processo de 

regulamentação, no que se convencionou chamar de “política de competição 

controlada”. Essa política adotada pelo governo e estimulada pelas companhias aéreas 

da época significava definir e controlar o valor das tarifas, as rotas e horários de cada 

empresa; fornecer concessões e subsídios a determinadas empresas; protegê-las do 

mercado internacional e de outras companhias que surgiam em nível nacional. 

 

 

 

 



171 

 

5.2 Tempo de voo e jornada de trabalho 

 

O estabelecimento das normas técnicas que hoje regulam a aviação civil brasileira 

se deu a partir de um longo debate atravessado por opiniões heterogêneas e, muitas 

vezes, antagônicas. Além das aeronaves decorrentes da Segunda Guerra Mundial, 

durante a década de 1950, o setor aéreo comercial brasileiro foi fortemente favorecido 

pela oferta de profissionais especializados (oficiais da reserva) disponíveis ao mercado. 

Houve, então, significativo crescimento nos níveis de produção, tecnologia, segurança e 

conforto, acompanhando o acentuado desenvolvimento tecnológico mundial. Nessa 

época, atingiu-se o número recorde de ligações aéreas estabelecidas no país, com 354 

cidades sendo servidas por avião em 1957 (AMARO, 1976), trazendo muita dificuldade 

para os órgãos governamentais controlar as forças que atuavam no mercado do 

transporte aéreo civil. 

O Decreto nº 30.111 de 29 de outubro de 1951 deu nova redação ao Capítulo VIII 

do Regulamento do Tráfego Aéreo de 1941 e previu que as instruções para regular a 

limitação do tempo de voo dos tripulantes de aeronaves de linhas aéreas comerciais 

seriam definidas em Portaria do Ministro da Aeronáutica. Pela primeira vez foi 

estabelecida a contagem de tempo de voo do chamado calço-a-calço
169

, como vemos 

definido no art. 65 desse Decreto de 1951: 

Art. 65 § único. Entender-se-á por tempo de vôo a soma dos 

períodos de vôo entre escalas, contados do momento em que a 

aeronave começa a se mover por seus próprios meios, ao 

iniciar o taxi a fim de decolar, até o momento em que se 

mobiliza, ao terminar o taxi, no fim do vôo. (sic) 

 

Logo em seguida, a Portaria 404 de 16 de novembro de 1951 fixou novos limites 

para o tempo de voo dos tripulantes de aeronaves de linhas aéreas, em cada 24 horas, no 

mês, no trimestre e no ano. As horas de voo mensais para o piloto comandante e demais 

pilotos foram aumentadas e o descanso previsto para os pilotos sem tripulação para 

revezamento foi estabelecido em 24 horas para cada semana. O descanso dos demais 

tripulantes que integrasse uma tripulação para revezamento variou do seguinte modo: 
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 Expressão conhecida mundialmente entre os aeronautas, que remonta ao calço utilizado para travar as 

rodas do trem de pouso da aeronave estacionada no pátio. De acordo com a definição enunciada no 

portal da internet da Civil Aviation Safety Authority da Austrália: Flight Time (Aeroplane) - means the 

total time from the moment an aeroplane aircraft first moves for the purpose of taking-off until the 

moment at which it comes to rest at the end of the flight.  Note: This is synonymous with 'chock to 

chock', 'block to block' or 'push back to block' time. Disponível em: 

http://www.casa.gov.au/scripts/nc.dll?WCMS:STANDARD::pc=PC_90100 

 

http://www.casa.gov.au/scripts/nc.dll?WCMS:STANDARD::pc=PC_90100
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Depois de mais de 15 horas e menos de 18 horas de voo: descanso de 24 horas; depois 

de mais de 18 horas de voo: descanso de 30 horas; depois de regressar à base de uma 

viagem de mais de 36 horas totais de voo com ou sem descanso intermediário: descanso 

de, no mínimo, o dobro das horas de voo realizadas. A Tabela 5.2 a seguir apresenta os 

limites de voo definidos pela Portaria 404 de 1951, preservando em vermelho as 

alterações dos limites definidos pelo Decreto nº 8.352 de 1941 e em azul o que já 

constava no regulamento anterior e que foi preservado: 

 

Tripulante 
Limite de voo em 

cada 24 horas 
Mês 

Limite de voo 

noturno por mês 

 

Trimestre 
Ano 

Comandante (sem 

tripulação de 

revezamento) 

 

 

12h 

85 

100h 

 

 

70h 

 

255h 

 

1000h 

Piloto, radiotelegrafista 

e comissário (sem 

tripulação para 

revezamento) 

 

100 

110h 

 

 

300h 

 

 

1100h 

Todos os tripulantes 

(com tripulação para 

revezamento) 

 

20h 

 

120h 

 

350h 

 

1200h 

Tabela 5.2 - Atualização dos limites de horas de voo estabelecida pela Portaria 404 de 1951. 

 

No dia 8 de dezembro de 1951, todas as empresas aéreas paralisaram as suas 

operações. Os aeronautas e os aeroviários se uniram para reivindicar melhores salários, 

caracterizando a primeira greve no setor aéreo brasileiro. Segundo Aldo Pereira (1995), 

os representantes patronais das empresas aéreas procuraram não interferir, uma vez que 

esta mobilização dos trabalhadores poderia sensibilizar o governo para autorizar o 

reajuste das tarifas. Depois que os pleitos foram atendidos com reajustes nas passagens 

e salários houve uma Assembleia no saguão do aeroporto Santos Dumont no Rio de 

Janeiro, com a anuência do Diretor Geral do DAC, deliberando-se pelo fim da greve. 

Parece ter havido um acordo consensual e todos os segmentos representados, a saber, 

trabalhadores, empresas aéreas e Governo, saíram vitoriosos desse movimento. 

Em fevereiro de 1952, o primeiro número do periódico mensal do Sindicato 

Nacional dos Aeronautas (SNA), intitulado A Bússola, para complementar as 

informações contidas no Boletim Informativo que, até então, era a única forma de 

comunicação escrita entre o SNA e seus associados. Nesse mesmo ano, a Câmara 

Federal aprovou o Projeto de Lei nº 398/49, relativo ao exercício da profissão dos 

aeronautas que foi apoiado pelo SNA. Logo em seguida esse Projeto foi alterado pelo 

Projeto 101, no Senado Federal, e a Lei acabou não entrando em vigor. De acordo com 

Villas-Bôas: 
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Percebe-se que toda matéria legal do período em questão foi 

fruto do Executivo, por meio de Decretos e Portarias 

Interministeriais. O único Projeto de Lei, oriundo do 

Legislativo, não foi sancionado. Houve, no entanto, a formação 

de comissões formadas pelo SNA, Governo e patronato, que 

sempre eram desfeitas quando não havia consenso. (VILLAS-

BÔAS, 2003, p. 43). 

 

Os próximos anos serão seguidos por intensa expansão do transporte aéreo 

comercial brasileiro e por muitas reivindicações de melhores condições de trabalho dos 

tripulantes. Em 1953, os mecânicos de voo da Panair do Brasil se mobilizaram para 

reivindicar o pagamento de horas de voo extras e noturnas na segunda greve de 

aeronautas brasileiros. No final desse mesmo ano e depois de paralisarem os seus 

trabalhos, os tripulantes da Aerovias Brasil conquistaram o  direito de pagamento de 

férias anuais, seguro por morte e invalidez, pagamento adicional de 25% sobre o salário 

em caso de transferência de base, aproveitamento em serviços de terra para os 

aeronautas incapacitados ao voo e o pagamento de horas de voo noturnos para os 

comissários. 

Os tripulantes da Cruzeiro do Sul também paralisaram suas atividades, na (quarta) 

greve da categoria iniciada em 19 de abril de 1954. No início 1955, os pilotos da Panair 

do Brasil se mobilizaram na quinta greve de aeronautas brasileiros. E no ano seguinte, 

em 17 de julho de 1956, o sexto movimento grevista deu início a uma série de estudos e 

considerações pela aposentadoria especial do aeronauta. Foram dois anos de tratativas 

com o governo de Juscelino Kubitschek para que a aposentadoria dos aeronautas fosse 

aprovada, na forma da Lei nº 3.501 de 21 de dezembro de 1958. 

Conforme já observamos, nesse período a aviação comercial brasileira estava 

operando em números recordes
170

, havendo participação ativa de representantes 

sindicais e patronais, autoridades aeronáuticas e especialistas de diferentes áreas em 

torno da elaboração da regulamentação profissional do aeronauta. Em outubro e 

novembro de 1957, os números 37 e 38 de A Bússola divulgaram um concurso para 

escolher e premiar o melhor trabalho sobre a regulamentação da profissão, com um 

prêmio de trinta mil cruzeiros para o primeiro colocado e dois prêmios de consolação. 

A Portaria 716 GM5
171

 de 7 de agosto de 1958 aumentou o número de horas 

mensais, trimestrais e anuais estabelecido pela Portaria de 1951. Além das alterações 
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 Com 354 cidades alcançadas por avião. 
171

 Revogada pela Portaria nº 521 – GM5 de 24-05-1962. 
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nos limites de tempo de voo dos tripulantes que exerciam funções técnicas, os limites de 

voo para os comissários também foram alterados, conforme apresentado na Tabela 5.3: 

 

Tripulante 
Limite de voo em 

cada 24 horas 
Mês 

Limite de voo 

noturno por mês 

 

Trimestre 
Ano 

Comandante (sem 

tripulação de 

revezamento) 

 

 

 

 

12h 

 

85 

100 

110h 

 

 

 

 

70h 

 

 

255 

300h 

 

1000 

1100h 

Piloto, 

radiotelegrafista e 

comissário (sem 

tripulação para 

revezamento) 

 

 

100 

110 

115h 

 

 

300 

330h 

 

 

1100 

1200h 

Comandante, 

piloto, navegador, 

radiotelegrafista e 

mecânico de voo 

(com tripulação 

para revezamento) 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

120h 

 

 

 

350h 

 

 

 

1200h 

 

Comissário (com 

tripulação para 

revezamento) 

 

120 

150h 

 

350 

420h 

 

1200 

1500h 

Tabela 5.3 - Atualização dos limites de horas de voo estabelecida pela Portaria 716-GM5 de 1958. 

 

O descanso de 24 horas em cada semana sem tripulação para revezamento, que até 

então era previsto apenas para os pilotos, foi estendido aos demais tripulantes. Além 

disso, depois de regressar à base de uma viagem de mais de 24 horas totais de voo com 

descanso intermediário, foi concedido um descanso de 30 horas. E o descanso para 

todos os tripulantes com tripulação para revezamento para as viagens de mais de 36 

horas totais de voo com descanso intermediário, que era o dobro das horas viajadas, foi 

fixado em 48 horas. 

 

Período de trabalho Descanso 

A cada semana. 24 horas 

Após viagem de mais de 24 horas de voo com descanso 

intermediário. 
30 horas 

Após viagem de mais de 36 horas de voo, com tripulação para 

revezamento e descanso intermediário. 
48 horas 

Tabela 5.4 - Limites de horas de descanso estabelecido pela Portaria 716-GM5 de 1958. 

 

Em novembro de 1958 foi constituída uma comissão para tratar da 

“Regulamentação Profissional para os Aeronautas”, composta por representantes do 

Ministério da Aeronáutica, do Ministério do Trabalho, do Sindicato Nacional das 

Empresas Aeroviárias e do Sindicato Nacional dos Aeronautas. De acordo com Pereira 

(1995), essa “(...) bandeira desfraldada pelo Sindicato representava realmente 

reivindicação acompanhada, se não por todos, pela maioria de seus sócios” (PEREIRA, 
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1995, p. 84). Logo depois, os representantes do Ministério da Aeronáutica e do 

Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias se retiraram da Comissão provocando um 

movimento reivindicatório dos trabalhadores dirigido às autoridades do governo para 

pedir redução das horas de voo, fixando limites máximos mais restritivos. Em outubro 

de 1959 foi publicada em A Bússola nº 47, a nota “Regulamentação Profissional dos 

Aeronautas”, informando que a comissão voltara a funcionar. No dia 16 de novembro 

de 1959 em Assembleia Geral Extraordinária, os sócios do SNA aprovaram a Portaria 

Interministerial S/N, de 13 de novembro de 1959. 

Até a publicação da Portaria Interministerial de 1959, as limitações 

regulamentares referiam-se apenas às horas de voo, desconsiderando uma parte 

significativa do tempo de trabalho do aeronauta usada em esperas nos aeroportos de 

escala, em tempos de serviço em terra ou sobre a água, em horas em que ele permanece 

em local definido pela empresa em regime de reserva, pronto para assumir suas funções 

a bordo, ou mesmo quando permanece em casa ou nas imediações do local de 

apresentação para o trabalho, na condição de prontidão ou sobreaviso. A partir dessa 

nova regulamentação profissional, todos esses tempos de trabalho somados às horas de 

voo, não poderiam mais exceder o limite de 175 horas mensais e se o aeronauta 

integrasse tripulação de revezamento a duração do trabalho poderia ser elevada, 

contanto que não ultrapassasse o limite máximo de 200 horas mensais. 

Caso as aeronaves com tripulação de revezamento não dispusessem de 

acomodações suficientes destinadas aos seus aeronautas, o operador deveria reservar 

poltronas para o descanso dos tripulantes excedentes. Assim, todo capítulo II (do art. 10 

ao art. 21, subdivididos em IV Sessões) foi dedicado ao regime de trabalho do 

aeronauta, onde foram definidos os tipos de prestação de serviço, os períodos de 

descanso e repouso, os modos de convocação ao trabalho, as definições para hora de 

voo, reserva, prontidão ou sobreaviso, voo noturno, duração do trabalho e modos de 

remuneração. 

As convocações deveriam ocorrer por intermédio de escala especial para a 

realização de cursos, exames teóricos e práticas de voo relacionadas ao adestramento e 

verificação de proficiência técnica. Exceto por necessidade imperiosa de serviço ou 

motivo de força maior, a escala para os voos, serviços de reserva ou sobreaviso seriam 

divulgadas, no mínimo, semanalmente. E pela primeira vez, o repouso remunerado foi 

firmado (art. 11) garantindo a todo aeronauta o direito à 24 horas consecutivas, 
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“preferencialmente aos domingos”, independentemente das horas de serviços prestadas 

anteriormente. 

Cada período de 25 horas, contado a partir do momento em que o aeronauta ficava 

à disposição da empresa teria que ser intercalado, obrigatoriamente, por um descanso de 

11 horas ininterruptas, não computáveis como hora de trabalho (art. 14). E depois de 

uma viagem de mais de 24 horas de voo com tripulação simples, observados os 

descansos intermediários, o aeronauta não poderia ser escalado para outro serviço antes 

de decorridas 24 horas (Art. 14 § 1º). Após viagem de mais de 18 ou 36 horas totais de 

voo com descanso intermediário nas aeronaves com tripulação de revezamento, teria o 

aeronauta, respectivamente 24 ou 48 horas de descanso ininterrupto, independentemente 

do repouso semanal (Art. 14 § 2º). 

Apresentamos as principais definições para os limites de repouso e de descanso na 

Tabela 5.5. A preservação dos limites correspondentes aos regulamentos anteriores foi 

grafada em azul e em vermelho tachado preservamos as horas que sofreram atualização. 

 

Regulamentação Profissional do Aeronauta - ano 1959 

Período de trabalho Descanso 

Cada período de 25 horas 11 horas ininterruptas 

Após viagem de mais de 24 18 horas totais de voo, 

com descanso intermediário (tripulação de 

revezamento). 

30 horas 

24 horas 

Após viagem de mais de 36 horas totais de voo, 

com descanso intermediário (tripulação de 

revezamento). 

 

48 horas 

Repouso Semanal Remunerado. 
24 horas consecutivas 

preferencialmente aos domingos. 

Art. 14 § 1º - Depois de uma viagem de mais de 24 horas de voo, com tripulação simples 

observados os descansos intermediários, não poderá ser escalado para outro serviço antes de 

decorridas 24 horas. 

Art. 15 – Os períodos de trabalho dos aeronautas serão registrados em carteiras especiais. 

Tabela 5.5 - Atualização dos limites de horas de repouso e descanso estabelecidos pela Portaria 

Interministerial S/N de 1959. 

 

Por ter sido o primeiro regulamento do trabalhador aéreo, essa Portaria de 1959 

tornou-se conhecida como a “Regulamentação Profissional do Aeronauta”. A tênue 

separação, ou forte ligação, entre os aspectos técnicos e trabalhistas são conjugados 

aqui, num mesmo documento. Isso pode ser notado no art. 16, que estabeleceu uma 

espécie de demarcação de competência entre o Ministério da Aeronáutica e o Ministério 
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do Trabalho, Indústria e Comércio. O primeiro fixando e controlando os limites 

máximos das horas de voo, para os diferentes equipamentos (aeronaves), e o segundo 

fiscalizando a duração do trabalho efetivo. Até hoje, essa delimitação não é clara, uma 

vez que a atividade do aeronauta integra a todo o momento aspectos técnicos, sociais e 

trabalhistas em uma mesma função sintetizada por um mesmo trabalhador. Assim, 

aspectos técnicos e trabalhistas se avizinham nesse mesmo regulamento, tais como a 

previsão para o pagamento do salário em dobro em dias de feriados (art. 11); definição 

para registro dos períodos de trabalho dos aeronautas em carteiras especiais que 

ficariam em poder dos aeronautas, cujo modelo seria aprovado por ambos os 

Ministérios, da Aeronáutica e do Trabalho, Indústria e Comércio (art. 15); e definições 

sobre a autonomia técnica e responsabilidade do comandante pela execução do voo (art. 

23); além de previsão para as inspeções médicas periódicas dos aeronautas (art. 23).
172

 

A carreira do piloto não é muito longa e, de certa forma, muito instável. 

Tecnicamente, não existe uma idade limite para voar, mas poucos conseguem 

ultrapassar os 60 anos voando profissionalmente, pois nem sempre é fácil nessa 

atividade chegar a esta idade com a saúde perfeita. Esse foi o principal argumento em 

favor da aposentadoria especial. 

Veremos a seguir alguns debates ocorridos entre os trabalhadores em torno da 

elaboração de normas que prescrevem a tarefas dos aeronautas que denotam grande 

esforço da categoria em participar desse processo de reinscrição das prescrições e 

mobilização em torno do cumprimento das mesmas. 

 

 

5.3 Projeto de criação da Aerobrás: sonho ou pesadelo? 

 

Trinta e cinco anos depois do período da greve de 1960, analisando as atas de 

reuniões do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) e as publicações periódicas da 

revista A Bússola, Aldo Pereira (1995) observou que o regulamento de 1959 abriu 

caminho para muitas outras reivindicações. Relatando a ata da Assembleia Geral 

Extraordinária do SNA de 16 de novembro de 1959 quando da aprovação pelo Sindicato 
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 Em agosto de 1957, o Sindicato Nacional dos Aeronautas havia publicado em sua revista A Bússola nº 

35, resumo do artigo de autoria do Tenente-Coronel Médico Waldemar Lins Filho, intitulado 

“Medicina de aviação, princípios gerais em que se deverão basear as limitações do tempo de voo”. 
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dessa Portaria Interministerial, ele refere-se ao pronunciamento do presidente do SNA 

nos seguintes termos: 

Na ocasião, falando à Assembleia, o presidente Ernesto Costa 

Fonseca afirmou que a regulamentação conquistada após mais 

de dois anos de incansável luta, se não traduzia em tudo as 

aspirações da classe, era, sem dúvida alguma, uma das maiores 

conquistas do Sindicato, igual mesmo à aposentadoria especial, 

constituindo, além de tudo, um marco que abriria o caminho 

para muitas outras reivindicações. (PEREIRA, 1995, p. 86) 

 

 O não cumprimento dessa Regulamentação Profissional do Aeronauta de 1959 

gerou muitos protestos entre os trabalhadores. Vários aeronautas perderam seus 

empregos e alguns tiveram suas carreiras praticamente encerradas. A justa reivindicação 

pelo cumprimento dessa norma levou os tripulantes da Cruzeiro do Sul a liderarem um 

movimento de greve que teve um desfecho bem diferente da primeira mobilização da 

categoria, ocorrida em dezembro de 1951. Dessa vez, não houve adesão dos colegas das 

outras empresas aéreas e muito menos apoio do patronato.  

Durante vinte e três dias os aviões da Cruzeiro do Sul ficaram 

no chão, com exceção de uns poucos vôos tripulados por 

“minhocas”
173

, como sempre acontece com as greves na 

aviação comercial brasileira. A ausência dos demais grupos de 

vôo levou o da Cruzeiro do Sul a uma esmagadora derrota, que 

resultou na demissão de cerca de cento e quarenta tripulantes, 

dentre eles grande número de estáveis. (sic) (PEREIRA, 1995, 

p. 87) 

 

A Portaria 701-GM5 foi publicada em 22 de setembro de 1960. As condições das 

operações em aeronaves a jato diferiam das que se verificavam em equipamentos 

convencionais, exigindo maior dispêndio de energia e atenção mais cuidadosa das 

tripulações. Além das aeronaves a jato que operavam nessa época, entravam em 

operação no Brasil o Boeing 707, DC-8, o Convair 880-600 e o Caravelle. Os aviões 

que operassem em viagens com duração superior a 8 horas deveriam prover 

acomodação própria para o repouso dos tripulantes de folga e as horas de voo em jato de 

aviação comercial foram reduzidas. 
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 Segundo o autor, termo usado na aviação para designar quem fura greve: “(...) “Minhoca” tem origem 

no apelido aplicado a um jovem piloto aviador que a ele fazia jus por ser pequeno e de compleição 

frágil. No decorrer de uma das sessões da Assembleia Geral um dos presentes denunciou o colega M. 

B. F., ausente, de ter-se oferecido ao presidente da Real para furar a greve. A repulsa foi unânime e 

muitas vezes se levantaram contra a atitude do acusado. Alguém, por não ter conseguido identificar o 

colega M. B. F., pediu maiores esclarecimentos. Foi quando outro alguém informou que o acusado 

tinha o apelido de “Minhoca”, pelo qual era conhecido entre os colegas. Esta é a origem do nome 

pejorativo “Minhoca” aplicado aos fura-greves da aviação comercial. Mas tarde ficou claro que se 

tratava de calúnia gratuita, pois o colega M. B. F., vulgo ‘Minhoca”, não era “minhoca”, era, na 

verdade, leal e responsável grevista.” (PEREIRA, 1995, p. 48) 
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Apresentaremos a seguir, a Tabela 5.6 com as atualizações dos limites de voo 

estabelecidos por essa Portaria 701-GM5 de 1960, do Ministério da Aeronáutica: 

 

Tripulante 
Limite de voo em 

cada 24 horas 
Mês Trimestre Ano 

Comandante; 1º 

Oficial e 2º Oficial 

(tripulação 

simples). 

12 

8h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

85 

100 

110 

175 (voo e de 

serviço) 
80h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

225 

300 

240h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

1000 

1100 

800h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

Radioperador; 

Mecânico de voo e 

Navegador 

(tripulação 

simples). 

12h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

100 

110 

115 

175 (voo e de 

serviço) 
90h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

300 

330 

270h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

1100 

1200 

990h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

Comandante; 1º 

Oficial e 2º Oficial 

(tripulação de 

reforço). 

20 

16h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

120 

200 (voo e de 

serviço) 
90h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

350 

270h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

1120 

990h 

(de voo em jato de 

aviação comercial) 

Radioperador; 

Mecânico de vôo 

(ou sistemas) e 

Navegador 

(tripulação de 

reforço). 

20h 

(mantido) 

Tabela 5.6 - Atualização dos limites de horas de voo estabelecida pela Portaria 701-GM5 de 1960. 

 

O repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas foi mantido para 

tripulação simples, e poderia ser ampliado para 30 horas, depois de regressar à base de 

uma viagem de mais de 24 horas de voo com descansos intermediários. E o repouso 

para tripulação de reforço foi fixado em 24 horas, em cada semana ou depois de ter 

voado mais de 12 e menos de 16 horas; e de 30 horas, depois de ter voado mais de 16 e 

menos de 26 horas; depois de regressar à Base de 1 viagem de 26 horas de voo e 

descanso intermediário, foi estabelecido repouso de 48 horas. 

A Tabela 5.7 a seguir apresenta a atualização desses períodos de descanso e de 

repouso: 
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Período de trabalho Descanso 

Cada período de 25 horas 11 horas ininterruptas 

Após viagem de mais de mais de 24 horas, com 

descanso intermediário (tripulação de simples). 
30 horas 

Após viagem de mais de 24 18 12 e menos de 16 

horas totais de voo, com descanso intermediário 

(tripulação de revezamento). 

30 horas 

24 horas 

Após viagem de mais de 24 18 16 e menos de 26 

horas totais de voo, com descanso intermediário 

(tripulação de revezamento). 

30 horas 

24 horas 

30 horas 

Após viagem de mais de 36 26 horas totais de voo, 

com descanso intermediário (tripulação de 

revezamento). 

 

48 horas 

Repouso Semanal Remunerado. 
24 horas consecutivas 

preferencialmente aos domingos. 

Depois de uma viagem de mais de 24 horas de voo, com tripulação simples observados os 

descansos intermediários, não poderá ser escalado para outro serviço antes de decorridas 24 

horas. 
Tabela 5.7 - Atualização dos limites de horas de repouso e descanso estabelecidos pela Portaria 701-GM5 

de 1960. 

 

A partir de relatos encontrados em livros de memória e de correspondências 

trocadas entre amigos aeronautas que atuaram durante a década de 1960, jornais da 

época e CPIs realizadas pelo Congresso Nacional brasileiro, a historiadora Fay 

(2004)
174

 pôde realizar uma análise muito rica do contexto histórico que norteou o 

período que antecedeu ao golpe militar, associando acontecimentos aparentemente 

remotos ou independentes. Pela transcrição de fragmentos desses relatos perceberemos 

posições divergentes entre os trabalhadores, com destaque especial para dois aeronautas 

que atuavam naquele período e deixaram suas histórias registradas em diferentes textos, 

conforme veremos a seguir. Refiro-me a textos sobre os Comandantes de linhas aéreas 

Aldo da Costa Pereira e Paulo de Mello Bastos, “que tiveram as suas asas cortadas, 

impedidos que foram de exercer a profissão que haviam escolhido (...)” (FAY, 2004). O 

primeiro foi demitido da Cruzeiro do Sul durante a greve de 1960 e o segundo, demitido 

da Panair do Brasil em 1963 por suas posições divergentes ao poder constituído à época. 

A autora apresentou o relato do mecânico de voo da Panair do Brasil, Theophilo 

de Abreu Jr (2000), que se refere à cerimônia realizada pelo SNA em 1998 em 

homenagem ao “Comandante Aldo”, cuja atividade profissional de aeronauta foi 

praticamente encerrada após sua demissão desencadeada pela greve da Cruzeiro do Sul. 
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 Em artigo intitulado “Asas cortadas: o sindicato dos aeronautas e o golpe de 1964”, disponível em: 

http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_10_claudia_fay.pdf  

http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_10_claudia_fay.pdf
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No fragmento apresentado a seguir, ele destaca a presença de diferentes aeronautas que 

lutaram pela aviação nos embates de 1960: 

No dia 26 de maio de 1998, o Sindicato dos Aeronautas – 

S.N.A, prestando merecida homenagem ao companheiro Aldo 

da Costa Pereira, falecido 30 dias antes, mandou rezar uma 

missa na igreja Santa Luzia, no centro do Rio de Janeiro, 

seguida de cerimônia em sua sede para batismo da Biblioteca 

Comandante Aldo. Além da família do companheiro 

desaparecido – viúva, filhos e netos – compareceram a diretoria 

da entidade, muitos de seus amigos e até mesmo outros nem 

tão amigos. Abrindo a reunião, o Cmte. Collares, Presidente do 

S.N.A., discorreu sobre a atuação do Aldo como aeronauta e 

como estudioso da aviação comercial, com livros publicados 

sobre o assunto. Ressaltou que sua atividade sindical, 

desenvolvida em defesa da categoria, lhe custou a própria 

carreira profissional. Demitido da Cruzeiro do Sul por ocasião 

da greve de 1960, reivindicatória do cumprimento da 

regulamentação profissional, nenhuma outra empresa quis 

aceitá-lo como piloto. Aposentado com proventos insuficientes 

para manter a família, após breve passagem pela aviação do 

governo do Paraná, o Sindicato acolheu-o como seu assessor 

técnico. 

Depois de Collares, falou o Comandante Mello Bastos, ex-

presidente do S.N.A. Recordou sua longa convivência com 

Aldo, um profissional que soube dignificar a classe dos 

aeronautas. Ressaltou a atuação daquele companheiro durante o 

Golpe militar de 1964, quando ele próprio Mello Bastos teve 

sua carreira profissional interrompida, sendo obrigado a exilar-

se. Encerrou falando de sua grande decepção: alguns dos que 

se diziam seus amigos foram os primeiros a delatá-lo. Suas 

palavras comoveram os presentes, levaram às lagrimas a 

família do Aldo e seus amigos. O próprio orador emocionou-

se. Ao abordar com repugnância, a lamentável ação dos 

colegas dedos-duros, um deles o Comandante Ayala – ex-

comandante da Cruzeiro do Sul – ali presente , tratou de dar o 

fora. (ABREU JR, 2000, p. 173-174. Apud FAY, 2004) 

 

Em seguida acrescenta outra passagem relatada por Abreu (2000): 

Despertou minha curiosidade o fato de Mello Bastos, de vez 

em quando, consultar um calhamaço que trazia nas mãos. 

Passada a cerimônia indaguei–lhe que anotações eram aquelas 

tantas vezes consultadas. Para surpresa geral respondeu tratar-

se da cópia do IPM 552 do Ministério da Aeronáutica, 

instaurado após o golpe militar de 64 para investigar as 

atividades subversivas praticadas no sindicato dos aeronautas, 

conseguida através do Habeas Data requerido a secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República por 

Fernando de Alencar Santiago, ex-radionavegador da Panair e 

Diretor do Sindicato. (ABREU JR, 2000, p. 174. Apud FAY, 

2004) 

 

Referindo-se aos aeronautas envolvidos na greve de 1960, Fay (2004) chamou 

nossa atenção para o fato de que se encontraram, numa mesma sala, 34 anos depois duas 

posições antagônicas, a do delator e a do delatado, mostrando dois lados de uma mesma 

situação. Através do Habeas Data do Cmte. Mello Bastos, cuja ficha no SNI ele 
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publicou na íntegra em seu livro de memórias intitulado Salvo Conduto (MELLO, 

1998), a autora pôde ampliar sua perspectiva a partir do olhar dos responsáveis pelo 

Golpe Militar tendo acesso aos nomes que foram organizados e registrados no 

documento em ordem cronológica. Nomes dos delatores e dos colegas que delataram. 

Não se trata de depoimentos obtidos com tortura, mas de 

testemunhos espontâneos. Todos eram obrigados a se 

identificar. É, no mínimo, curioso verificar que os dedos-duros 

deste IPM [Inquérito Policial Militar] foram todos pilotos 

comandantes: sete eram da Panair, um da Cruzeiro do Sul, um 

da Varig e um do Loide Aéreo. Não existem denúncias de 

comissários, radiotelegrafistas ou mecânicos de vôo. Segundo 

o relato do Cmte. Mello Bastos, os interventores do Sindicato 

Nacional dos Aeronautas (SNA) também delataram muita 

gente, porém foram mais honestos endereçando carta aos 

acusados comunicando-lhes que seriam denunciados. (FAY, 

2004) 

 

Em seu livro “Memória do Sindicato Nacional dos Aeronautas: sua vida, suas 

lutas”, Aldo Pereira
175

 observou que somente três meses depois do fracasso da greve de 

1960 o SNA se manifestou publicamente em favor do grupo de voo da Cruzeiro do Sul. 

O manifesto tece críticas aos aeronautas que não aderiram à greve, salientando que os 

grevistas agiram de forma consciente e em defesa do cumprimento da Lei. 

Não raro ouvimos nos aeroportos ou nos pernoites ou ainda nas 

cabines dos aviões que o grupo da Cruzeiro não deveria ter 

feito a greve que fez, greve que resultou em demissões e 

inquéritos judiciais trabalhistas de colegas, por serem estáveis. 

Dizia-se que aqueles companheiros não deveriam ter lutado 

pela consolidação de nossas conquistas; seria o mesmo que o 

indivíduo abrisse mão dos seus mais comezinhos direitos de 

existir como pessoa humana. 

(...) 

Tivessem os aeronautas compreendido o real significado da 

luta de seus irmãos da Cruzeiro; tivesse a classe, em seu 

conjunto, abandonado o espírito setorista que infelizmente 

ainda grassa em seu seio e, num todo, tivesse participado do 

memorável acontecimento na sua hora decisiva, hoje o 

programa estaria inteiramente modificado, ter-se-ia acabado 

com um estado de coisas que há muito tempo vem denegrindo 

a categoria do aeronauta, estado de coisa este que tende a 

agravar-se cada vez mais ao ponto de se ter iniciado um clima 

de insegurança e incertezas no dia de amanhã, que já levou um 

companheiro nosso às raias da loucura. (A Bússola nº 49, 1960. 

Apud PEREIRA, 1995, pp. 87 e 88) 

 

O drama vivenciado pelo Comandante Aldo durante o processo que 

posteriormente resultou em sua demissão da Cruzeiro do Sul - após o que, tornou-se um 

sindicalista durante a greve de 1960 - foi observado por Fay nos fragmentos de duas 
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correspondências enviadas por ele a um mesmo amigo durante o ano de 1980, em que 

relata: 

O chefe do Departamento de Operações de vôo, o meu velho 

amigo Dagoberto Nory Hayne, oriundo, como eu, da Escola da 

Aviação Militar, levou-me até uma sala vazia, onde me pediu 

para que retirasse minha carta de recusa a realizar o vôo 

noturno, na rota Rio – São Paulo. Tinha a carta na mão. 

Recusei-me a retirá-la. Foi quando ele me disse; ‘Você está 

sozinho. Todos os seus colegas já concordaram em fazer o vôo. 

Pode verificar na escala de vôo’. E acrescentou: ‘Posso rasgar a 

carta?’ Senti que falava a verdade – eu estava sozinho, ridículo 

Dom Quixote. Respondi-lhe: ‘Não permito que você rasgue. Eu 

mesmo a rasgarei’ E rasguei-a calmamente. E desiludido. Por 

tê-la rasgado e dela não ter guardado cópia. Fui para casa muito 

calmo, certo de que havia agido corretamente, até certo ponto 

pelo menos. Quando fui recebido em casa pela minha mulher, 

abracei-a e, nos seus braços chorei amargamente como criança 

desamparada, ou como alguém que perdeu algo muito precioso, 

como vergonha na cara, por exemplo. 

(...) 

Certa vez, ouvi de uma pessoa culta e inteligente que conhece 

como ninguém a minha vida de acertos e desacertos, a pergunta 

até certo ponto injusta: “porque você luta tanto por uma classe 

que não vale nada?” E eu respondi, sem medo de errar: 

“Porque é a minha”. Fragmentos de cartas de Aldo Pereira 

enviadas a Genulpho de Oliveira em 1980. (Apud FAY, 2004) 

 

As tensões produzidas por diferentes posições em jogo nas negociações 

trabalhistas durante o período da greve alimentaram o desejo eminente de criação da 

Aerobrás, uma empresa idealizada principalmente pelos trabalhadores para ser uma 

estatal destinada a monopolizar a aviação comercial brasileira. Um sonho socialista que 

nunca saiu do papel, mas que polarizou e dividiu opiniões em todas as esferas da 

política brasileira, num debate que já vinha se desenrolando desde os idos de 1955. As 

aspirações dos trabalhadores para a criação do monopólio estatal do transporte aéreo 

regular e a modificação da estrutura econômica e social da aviação comercial era 

fortemente motivada pelo anseio de maior segurança de voo, pois os acidentes fatais de 

grande repercussão se sucediam naquele período. Esses acontecimentos somados à 

insatisfação gerada pela instabilidade de emprego, pela isonomia salarial e melhores 

condições de aposentadoria (aposentadoria especial) e outras questões que afetavam a 

classe dos aeronautas durante o início da década de 1960 foram reunidas em um projeto 

para a criação da Aerobrás proposto pela Federação dos Trabalhadores dos Transportes 

Aéreos. Esse projeto foi levado ao Congresso Nacional pelo Deputado Marcos Antônio 

Coelho e foi apresentado à Câmara dos Deputados no dia 18 de junho de 1963, através 

do Projeto de Lei nº 712/63. Mas os desdobramentos políticos daquele período 

engavetaram o Projeto e ele nunca foi votado. O sonho de criação dessa empresa única 
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acabou produzindo repercussões políticas bastante desfavoráveis, senão à classe 

trabalhadora, pelo menos aos principais envolvidos nele. 

O Projeto de Lei número 712/63 causou muita polêmica, deu 

muita dor de cabeça aos dirigentes sindicais perseguidos a 

partir de abril de 1964, quando tiveram que responder a 

inquérito Policial Militar, quando os reacionários consideravam 

a Aerobrás carro-chefe da subversão sindical na aviação 

comercial. (PEREIRA, 1995, p. 94) 

 

A crise do setor aéreo de 1961 havia levado o recém-empossado presidente Jânio 

Quadros a convocar para reunir-se no Palácio uma comissão formada por representantes 

dos trabalhadores e das empresas aéreas. Estiveram presentes o Comandante Mello 

Bastos e Ernesto Fonseca, do SNA; Sr. Ruben Berta, presidente da Varig; Paulo 

Sampaio, da Panair; Bento Ribeiro Dantas, da Cruzeiro do Sul e Linneu Gomes, da 

Real. De acordo com o relato de Abreu (2000), a explicação para a resistência à 

estatização se devia ao privilégio que as empresas de aviação comercial brasileira 

gozavam do dólar subsidiado pelo governo para compras no exterior. Segundo ele, as 

contas em bancos estrangeiros das empresas aéreas cresciam verticalmente e os 

fornecedores conheciam bem o processo e sabiam como agir, caso vendessem para 

esses clientes brasileiros. 

Esse período vai do pós-guerra até o fim do privilégio do dólar 

barato, ou seja, até o governo de Jânio Quadros. A quantia 

ganha dessa forma devia andar pela casa dos dois milhões de 

dólares, pois compravam superfaturado e vendiam com 

subfaturamento. Tínhamos a segunda maior aviação do mundo, 

quatro empresas aéreas e todos os modelos de aviões lançados 

pela indústria mundial. Eram modelos norte-americanos, 

franceses ingleses e até japoneses. Mas não cumpríamos a 

regulamentação trabalhista e não tínhamos uma aviação segura. 

(ABREU JR, 2000. Apud FAY, 2004) 

 

De acordo com o depoimento do Comandante da Varig Rubens Bordini, durante 

esse período a situação das empresas aéreas estava crítica, levando o presidente Jânio 

Quadros a convocar de novo o presidente da Varig Sr. Ruben Berta em 1961, mas dessa 

vez, para oferecer-lhe a compra da empresa aérea Real, que estava falida, nos seguintes 

termos: 

Berta, a Real está falida, e seis mil aeroviários e aeronautas vão 

perder seus empregos quando ela cessar suas atividades: Eu 

não posso deixar essa gente e suas famílias no desamparo! Só 

vejo duas soluções: ou a Varig compra a Real ou eu crio a 

Aerobrás! (BORDINI, 1996, p. 262. Apud FAY, 2004) 

 

Nesse mesmo ano a Varig incorporou o Consórcio Real-Aerovias, com mais de 

7400 funcionários. O controle efetivo do Departamento de Aviação Civil sobre o 
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mercado do transporte aéreo civil tornou-se cada vez mais difícil, diante dos problemas 

econômico-financeiros vivenciados pelas empresas e da continuidade da competição 

acirrada. Tais condições deram início a uma série de encontros entre as companhias 

aéreas e representantes do governo, na busca de soluções para tal crise. Foram elas: a 

conferência de Petrópolis em 1961, a conferência da Glória em 1963 e a terceira 

conferência nacional em 1968. O monopólio do transporte aéreo comercial era um dos 

temas mais suscitados nas conferências e a absorção da Real-Aerovias pela Varig 

tornava essa realidade ainda mais tensa. Os debates em torno da criação de uma única 

empresa de aviação de natureza pública também ganhou espaço na mídia. Diversas 

palestras foram proferidas em sindicatos, com adesão da Assembleia Legislativa do 

Paraná e da União Estadual dos Estudantes de São Paulo em defesa do monopólio 

estatal do transporte aéreo. 

Ruben Berta não podia ouvir falar na Aerobrás (FAY, 2004). Para ele, essa estatal 

ineficiente absorveria todas as empresas, acabaria com a Varig e com todos os sonhos 

acalentados durante tantos anos pela empresa gaúcha. A Aerobrás antagonizava, 

portanto, duas posições: a dos sindicalistas (trabalhadores que queriam mudanças por 

estarem insatisfeitos com a realidade da aviação) e a do patronato (trabalhadores que 

queriam preservar suas posições). Entre os dois grupos estava o presidente Jânio 

Quadros, que renunciaria a seu mandato presidencial pouco tempo depois, em 21 de 

agosto de 1961. O movimento participativo dos trabalhadores perduraria durante o 

governo de João Goulart e os militares só viriam a se manifestar efetivamente contra a 

Aerobrás, depois de abril 1964.  

Mas se o grupo de voo da Cruzeiro do Sul saiu derrotado da greve de 1960, o 

movimento foi reconhecido não só pela categoria
176

, mas também pela Justiça que 

indeferiu o pedido da Cruzeiro do Sul por ter processado judicialmente muitos de seus 

empregados antigos sob alegação de ‘vida pregressa pontilhada de indisciplina’. A 

Bússola nº 52 de novembro de 1961 reporta o veredicto judicial nos seguintes termos: 

“Em uma das decisões, todas favoráveis, o Juiz Dr. Mário Hélio Caldas declarou 

categoricamente: onde há greve ou indisciplina? Se indisciplina houve, foi da autora (a 

Empresa), insurgindo-se contra a norma legal, então em vigor”. Além disso, logo depois 

a Portaria Interministerial S/N de 1959 foi consubstanciada pelo Decreto nº 50.660 de 
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29 de maio de 1961, conferindo maior força normativa à Regulamentação do Exercício 

Profissional do Aeronauta. 

Com certo ceticismo, Pereira (1995) fez uma avaliação positiva do movimento 

grevista de 1960, relatando que a greve demonstrou a necessidade da união da classe 

para a conquista de um regulamento mais forte e abrangente, que na hierarquia das leis 

lhe daria mais autoridade: 

A greve geral dos tripulantes dos aviões comerciais para 

obrigar as empresas ao cumprimento da Portaria 

Interministerial S/N, de 13 de novembro de 1959, da qual 

participou somente o Grupo de Vôo da Cruzeiro do Sul
177

, 

demonstrou a necessidade da união da classe para a conquista 

de um regulamento mais abrangente e constante de decreto, 

que, na hierarquia das leis, lhe daria mais autoridade. Pelo 

menos era assim que os dirigentes e ativistas sindicais 

pensavam, com certa dose de ingenuidade. (...) Produto de 

intenso e laborioso esforço do Sindicato, o texto do decreto foi 

levado ao Presidente Jânio Quadros, recém-empossado, que o 

acolheu. (PEREIRA, 1995, p. 89) 

 

O Decreto nº 50.660, de 29 de maio de 1961 manteve a estrutura e definições 

dadas pela Portaria Interministerial S/N de 1959, acrescentando o artigo 35, que previu 

a criação de uma Comissão Permanente de Estudos Técnicos da Aviação Civil 

(CPETAC)
178

, constituída por representantes dos Ministérios da Aeronáutica e do 

Trabalho e Previdência Social e das categorias profissionais e econômicas interessadas, 

com atribuições para estudar e propor a composição das tripulações, os limites máximos 

de voo para os diferentes equipamentos; colaborar na determinação de normas técnicas 

oficiais relativas à segurança do voo, participando oficialmente dos estudos junto aos 

órgãos competentes e das Comissões de inquérito de Acidentes, além de estudar e 

propor soluções das questões concernentes à profissão do aeronauta
179

. 

Conforme apresentado anteriormente (Tabela 5.6), as definições para os limites de 

tempos de voo para o Regulamento de 1959 foram estabelecidas pela autoridade 

aeronáutica através da Portaria 701-GM5 de 1960. Novos limites foram estabelecidos 

agora pelo Decreto nº 50.660 para a duração normal de trabalho e do tempo de voo, 

conforme as diferentes composições de tripulação, em cada 24 horas de trabalho, 

durante a semana, num período de trinta dias e de acordo com a velocidade das 

aeronaves. 
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 O qual contou com a participação do Comandante Aldo Pereira. 
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 O Regimento da Comissão Permanente de Estudos da Aviação Civil foi aprovado pela Portaria 778 de 

5 de agosto de 1961. 
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 A CPETAC foi dissolvida de fato em abril de 1964 e de direito, após o Decreto-Lei nº 18, de 24 de 

agosto de 1966. 
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Os limites para os tempos de voo trimestrais e anuais foram aumentados 

respectivamente em 30 e 200 horas para a tripulação simples e foram praticamente 

mantidos para a de revezamento. Também foram aumentados os limites para os tempos 

de voo e de trabalho mensais, sobretudo em aeronaves com velocidades superiores a 

600 Km/h. O tempo de trabalho semanal foi estabelecido em 40 horas, conforme 

podemos observar na Tabela 5.8 a seguir: 

 

 

Operação 

Limite de voo 

em cada 24 

horas 

 

Semanal 

 

Mês 

 

 

Trimestre 

 

Ano 

 Tripulação 

simples 

12 

8 

10h + 3h extras 

(de trabalho) 

 

 

 

40h 

(de trabalho) 

85/100 

100/110 

110/115 

80/90 

(de voo em jato de 

aviação comercial  

90h (de voo) 

160h (de trabalho) 

 

225/300 

300/330 

240/270 (de 

voo em jato 

de aviação 

comercial) 

270h (de voo) 

 

1000/1100 

1100/1200 

800/990 (de 

voo em jato 

de aviação 

comercial) 

1000h (de 

voo) 

 

Tripulação de 

revezamento 

20 

16 

10h + 6h extras 

(de trabalho) 

anv de velocidade 

de até 600 km/h 

_________ 

90h (de voo) 

160h (de trabalho) 

Período de 30 dias 

anv de velocidade 

superior a 600 

km/h até 1000 

km/h. 

60h (de voo) 

90h (de trabalho) 

Período de 30 dias 

anv de velocidade 

superior a 1000 

km/h. 

Limites definidos 

pela Comissão  

Permanente de  

Estudos Técnicos 

da Aviação Civil 

Tabela 5.8 - Atualização dos limites de horas de voo e de trabalho estabelecido pelo Decreto nº 

50.660. 

 

A seguir, reapresentaremos os limites estabelecidos pela Portaria Interministerial 

S/N de 1959 (Tabela 5.5) na Tabela 5.9 para que possamos perceber as atualizações dos 

limites de repouso e de descanso estabelecidos pelas duas regulamentações 

profissionais, visualizadas nas principais atualizações até 1961: 
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Regulamentação Profissional do Aeronauta – Portaria Interministerial S/N de 1959 

Período de trabalho Descanso 

Cada período de 25 horas 11 horas ininterruptas 

Após viagem de mais de 18 horas totais de voo, 

com descanso intermediário (tripulação de 

revezamento). 

24 horas 

Após viagem de mais de 36 horas totais de voo, 

com descanso intermediário (tripulação de 

revezamento). 

 

48 horas 

Repouso Semanal Remunerado. 
24 horas consecutivas 

preferencialmente aos domingos. 

Depois de uma viagem de mais de 24 horas de voo, com tripulação simples observados os 

descansos intermediários, não poderá ser escalado para outro serviço antes de decorridas 24 

horas. 
Tabela 5.9 - Limites de descanso estabelecidos pela Portaria Interministerial S/N de 1959. 

 

Regulamentação Profissional do Aeronauta - Decreto 50.660 de 1961 

Período de trabalho Descanso 

Cada período de 25 24 horas 11 horas consecutivas 

Após viagem de mais de 24 18 12 e menos de 16 

horas totais de voo, com descanso intermediário 

(tripulação de revezamento). 

30 horas 

24 horas 

Após viagem de mais de 24 18 16 18 e menos de 26 

horas totais de voo, com descanso intermediário 

(tripulação de revezamento). 

30 horas 

24 horas 

30 horas 

36 horas 

Repouso Semanal Remunerado. 
24 horas consecutivas 

preferencialmente aos domingos. 

Art. 17. As férias anuais do aeronauta serão de trinta dias. 
Tabela 5.10 - Atualização dos limites de descanso estabelecidos pelo Decreto nº 50.660 até 1961. 

 

O Decreto de 1961 também assegurou que a composição das tripulações seria 

estabelecida, em cada caso, pelo órgão competente do Ministério da Aeronáutica, de 

acordo com as exigências operacionais da aeronave, ouvida a CEPETAC (art. 10). Isso 

de fato ocorreu, como podemos verificar na primeira retificação do Decreto 50.660, 

divulgada em dezembro de 1961 no nº 53 de A Bússola, que transcreveu o parecer de 

Paulo de Mello Bastos, relator da matéria sobre composição da tripulação.
180

 

Em 24 de maio de 1962, a Portaria nº 521 GM5 do Ministério da Aeronáutica 

complementou as normas estabelecidas no Decreto nº 50.660 de 1961. Por ela, a 
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 Essa edição da revista A Bússola trouxe ainda um artigo intitulado “Jato provoca maior fadiga”, 

devido à recente introdução de aviões a jato na aviação comercial brasileira, denotando a preocupação 

da comunidade aeronáutica para um tema que ainda vigora como importante nos dias atuais 

(PEREIRA, 1995, p. 90). 
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tripulação mínima de uma aeronave comercial deveria constar no certificado de 

navegabilidade expedido pela Diretoria de Aeronáutica Civil, além de ser especificada 

no Manual de Voo homologado. Ela também estabeleceu as composições das 

tripulações simples e de revezamento, assim como o número de comissários ou 

aeromoços de acordo com o número de lugares da aeronave. O capítulo II desta Portaria 

tratou “Dos limites máximos de tempo de voo e de trabalho”. A duração dos tempos de 

voo mensais, trimestrais e anuais foi mantida respectivamente em 100, 270 e 1000 

horas. A duração de trabalho também foi mantida em 50 horas semanais e 160 horas 

mensais e 175 horas mensais, respectivamente para tripulação simples e de 

revezamento. A Tabela 5.11 apresenta a atualização destes limites máximos de tempo 

de voo e de trabalho das tripulações: 

 

 

Operação 

Limite em 

cada 24 

horas 

 

Semanal 

 

Mês 

 

Trimestre 

 

Ano 

 Tripulação 

simples 

12  

8  

10 + 3 extras  

(de trabalho) 

 

13 (de 

trabalho) das 

quais 

10 (de voo). 

10h (de 

trabalho 

noturno) 

 

 

 

 

 

 

40 (de trabalho) 

50h (trabalho) 

 

 

85  

100  

110  

80  

(de voo em jato de  

aviação comercial  

 

100h (voo) 

160h (trabalho) 

 

 

 

 

225/300  

300/330  

240/270 (de  

voo em jato  

de aviação  

comercial)  

 

270h (voo) 

 

 

 

 

 

 

1000/1100  

1100/1200  

800/990 (de  

voo em jato  

de aviação  

comercial)  

 

1000h (voo) 

 

 

 

Tripulação de 

revezamento 

 

20  

16  

10 + 6 extras 

(de trabalho) 

24h (trabalho) 

100  

110  

115 

(de voo em jato de  

aviação comercial 

100h (voo) 

175h (trabalho) 

Aeronave de 

velocidade 

superior a 600 

km/h 

Aeronave em voo de longo 

curso181 

 

60 (de voo)  

90 (de trabalho)  

Período de 30 dias 

80h 

 

270 

 

240h 

 

1000 

 

800h 

Aeronave em voo de curso médio 

60 (de voo)  

90 (de trabalho)  

Período de 30 dias 

70h 

 

270 

 

210h 

 

1000 

 

700h 

Tabela 5.11- Atualização dos limites de horas de voo e de trabalho dada pela Portaria nº 521- GM5 de 

1962. 

 

                                                           
181

 A Portaria nº 521 – GM5 considerava de longo curso os voos em que houvesse pelo menos uma etapa 

com duração superior a 4 horas. 
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Todos os limites para o descanso estabelecidos pelo Decreto 50.660 de 1961 

foram mantidos pela Portaria nº 521- GM5 de 1962, conforme se verifica grafado em 

azul na Tabela 5.12: 

 

Período de trabalho Descanso 

Cada período de 24 horas 11 horas consecutivas 

Após viagem de mais de 12 horas totais de voo, com descanso 

intermediário 
24 horas 

Após viagem de mais de 18 horas totais de voo, com descanso 

intermediário 
36 horas 

Após 15 horas de voo para tripulação de revezamento 24 horas 

Após 18 horas de voo para tripulação de revezamento 30 horas 

Repouso Semanal Remunerado. 24 horas consecutivas 

Tabela 5.12 - Atualização dos limites de descanso estabelecidos pela Portaria nº 521- GM5 de 1962. 

 

Uma inclusão foi feita para a tripulação de revezamento, cujo descanso foi de 24 

horas, após 15 horas de voo e de 30 horas, após 18 horas de voo. O capítulo III tratou 

das infrações e penalidades estabelecendo multas para as empresas e suspensão para os 

tripulantes de até três meses, e o dobro na reincidência, caso houvesse extrapolação dos 

limites de voo e de trabalho definidos por esta Portaria nº 521 ou pelo Decreto nº 50.660 

de 1961. 

Depois da renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961, o conturbado contexto 

político que enredava a aviação comercial no início dos anos 60 tornou-se adverso 

durante o governo de João Goulart (1961-1964). Representantes das classes 

conservadoras, grande parte da igreja católica, militares, empresários, banqueiros e a 

classe média em geral estavam preocupados com as reformas propostas (agrárias, 

educacionais, fiscais, eleitorais e outras). O espaço dado aos estudantes, organizações 

populares e a abertura dada às organizações sociais pareciam indicar que haveria uma 

guinada do Brasil para o lado da esquerda. Os vínculos de João Goulart com os políticos 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB), na 

perspectiva dos conservadores, indicavam essa tendência socialista. Vale lembrar, que 

neste período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria e o estilo populista e de esquerda de 

“Jango”, chegou a gerar preocupação nos EUA, que junto com as classes conservadoras 

brasileiras, temiam um golpe comunista. As diferenças cambiais, o aumento da inflação 

e a desvalorização da moeda nacional desfavorecia fortemente a aviação comercial 
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brasileira, exigindo pesadíssimas subvenções do governo federal para manter o 

equilíbrio financeiro das empresas. A recessão pela qual passou a economia brasileira 

fez com que o ritmo de desenvolvimento do tráfego aéreo diminuísse. Ainda que as 

companhias fossem privatizadas, o governo continuava a distribuir verbas, 

principalmente nesses momentos de crise econômica. Mas apesar dos subsídios, as 

ligações com as cidades pequenas e depois com as médias foram sendo canceladas, 

dando prioridade às linhas das grandes cidades cuja demanda era maior. 

No dia 2 de setembro de 1962, uma carta enviada pelo então presidente da 

Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, Comandante Paulo de 

Mello Bastos, ao Ministro da Aeronáutica, foi publicada na revista Política e Negócios 

(PN). Nessa carta ele defendia a criação da Aerobrás como solução para a crise que 

atravessava o setor aéreo. 

(...) Não pretendo fechar nenhuma empresa. Desejo abrir as 

portas dos nossos aviões ao povo brasileiro que custeia nosso 

transporte aéreo, mas só voa de Correio Aéreo Nacional porque 

é de graça e, em 1962, não matou uma pessoa sequer. Desejo a 

tranqüilidade para os 22 mil trabalhadores desse ramo de 

atividade e não para uns poucos apaniguados. Desejo uma 

aviação séria e responsável, a fim de que os passageiros voem 

seguros e por preços acessíveis. Desejo uma aviação 

condizente com a realidade brasileira, levando a presença da 

nacionalidade ao Oeste e às cidades pequenas do interior que 

precisam tudo e nada têm para oferecer (...). (Carta de Aldo 

Pereira enviada a Genulpho de Oliveira em 1980. Apud FAY, 

2004) 

 

Logo depois dessa publicação, em maio de 1963, baseada em denúncias da 

Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar o estado caótico da 

aviação comercial brasileira, a Diretoria da Varig demitiu o Comandante Mello Bastos 

por justa causa. A historiadora Fay relata as consequências: “greve de protesto dos 

aeroviários, aeronautas, ferroviários e portuários, entre outros, trazendo o problema para 

o primeiro plano do interesse do governo e da opinião pública.” (FAY, 2004) 

Sobre essa demissão ela ainda destaca um fragmento da coluna do jornalista Paulo 

Francis, em que tece críticas agudas à demissão desse Comandante. 

O ministro do trabalho Almino Afonso promete providências 

para esta semana. Vamos aguardar. Quero, porém, expressar a 

minha saudação a Mello Bastos, líder sindical autêntico, 

antipelego por excelência. É preciso lembrar quem ele é: piloto 

de linhas internacionais, com ordenado que deve exceder os 

400 mil cruzeiros, uma folha de serviços impecável e 

estabilidade na casa. Mello Bastos não se acomodou: sua luta 

pela melhoria de condições dos seus companheiros, por rever a 

estrutura da aviação comercial, sua denúncia fundamentada da 

insegurança de vôo tem sido intransigente e contundente, 
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colocando em perigo a confortável carreira que poderia 

exercer. É de gente como Mello Bastos, em todos os setores, 

que este País precisa para domesticar os gorilas e dar ao povo 

um nível civilizado de vida. (Jornal Última Hora, 10/06/1963, 

coluna Paulo Francis informa e comenta. Apud FAY, 2004) 

 

A Varig foi obrigada a reintegrar o Comandante Mello Bastos, mas acabou o 

deixando fora do voo. Os estudos de Fay (2004) revelam um contexto político e 

econômico bastante significativo à compreensão das motivações que sustentaram essas 

atitudes. O presidente da Varig havia iniciado uma contraofensiva à criação da 

Aerobrás, logo que soube do apoio do Sindicato dos Aeronautas, desde 1962, liderando 

um movimento através de um grupo de funcionários com o presidente da Associação de 

Pilotos da Varig (APVAR), buscando conquistar a simpatia dos políticos numa luta para 

convencer o alto escalão do governo. Consultado por Ruben Berta sobre sua posição o 

Comandante João Stepanski afirmou: 

Durante a reunião falei que não podíamos aceitar aquela 

agressão ao nosso trabalho, que foi construir uma empresa 

organizada produzindo para o país. Disse mais, que ninguém 

iria estatizar uma empresa democrática. Não aceitaria tornar 

comum um bem conquistado com trabalho e dedicação (...). 

(STEPANSKI, 2000, p. 170 e 171. Apud FAY, 2004) 

 

As outras empresas, por estarem endividadas, não se manifestaram. Os partidos de 

oposição, como a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social Democrático 

(PSD), acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser o 

responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. E tudo leva a 

crer que o governo, realmente, cogitava reorganizar a aviação civil. O aeronauta João 

Stepanski relatou que chegou a conversar com o Presidente João Goulart. 

Não convencido disso, pedi ao Ministro a possibilidade de 

falarmos ao Presidente da República, que eu conhecia e com 

quem havia tomado chimarrão nas minhas andanças por São 

Borja, na fazenda de Dr. Getúlio Vargas. No encontro sem 

formalidades, falei de nossa preocupação. Mas como não 

poderia dar solução sem estudos, estava considerando nossas 

ponderações. Disse que o Sindicato iria empossar um diretor 

que defendia tenazmente a Aerobrás, na intenção de assumir a 

aviação civil. Bem, respondeu o Presidente, como foi feita a 

eleição? Houve eleição com voto secreto? Sim respondi. Então 

foi uma eleição democrática e o bom político deve aceitar e 

colaborar para o bem da nação. Voltamos cheios de dúvidas. 

(STEPANSKI, 2000, p. 172. Apud FAY, 2004) 

 

Segundo Stepanski o decreto de estatização das empresas aéreas estava projetado 

para o dia do aniversário de Getúlio Vargas, 19 de abril, e Ruben Berta estava tão 

convencido da possibilidade da Varig ser estatizada que começou a investir em outros 
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setores do mercado. Ele relata ainda que uma semana antes do Golpe de 64 foi chamado 

por Berta e levado a um lugar reservado: 

Lá chegando, me olhou nos olhos e disse: Tenho um problema 

que deve ser resolvido hoje, agora. Um dos teus colegas está 

trabalhando a favor da Aerobrás, prejudicando nosso trabalho. 

Qual é a tua opinião? 

Bem, “seu” Berta, se ele está prejudicando a empresa de onde 

tiro o sustento da família, onde trabalho feliz, só me caberia 

demitir! 

Mas pode dar em revolução – disse ele. 

A revolução é outro problema, respondi. 

Fez um breve silêncio, me olhou, foi para um canto do quarto, 

abriu um caixote e me deu um revólver acompanhado de uma 

caixa de 50 balas. E falou: Chega! 

Se me deixarem gastar todas, vou morrer feliz! 

Na volta do vôo, fui a Porto Alegre passar a Páscoa com Alice. 

Nesse ínterim, eclodiu a revolução. Por isso, fiquei bloqueado 

em Porto Alegre e não tive necessidade de utilizar o revólver. 

(Idem) 

 

Fay (2004) observou que apesar da demissão do Comandante Mello Bastos ter se 

dado em 1963, portanto, um ano antes, o Comandante João Stepanski fora citado como 

um dos delatores do Inquérito Policial Militar supracitado
182

; o único da Varig. Assim, 

podemos perceber que a idealização da Aerobrás, os debates e as ações desencadeadas 

por seu projeto de criação definiram escolhas, destinos e histórias de aeronautas que 

lutaram por seus trabalhos. Para Aldo Pereira (1995), na campanha pela Aerobrás os 

aeronautas cometeram um grave erro ao se superestimar politicamente. E lamenta a falta 

de visão de sua categoria, observando que geralmente ela é segmentada ou limitada à 

cabine. 

É que a ideia não era uma reivindicação iminentemente 

popular. Era reivindicação justa e oportuna, de interesse 

nacional, mas levantada por um grupo de trabalhadores que se 

superestimava politicamente. Grupo de fácil condução pelos 

patrões. Basta a presença de um novo avião para arrefecer os 

ânimos de muitos. (...) A visão de grande parte dos pilotos 

brasileiros se limita à cabine de pilotagem, a do comissário 

de vôo à cabine de passageiros. A visão que deveria ser 

abrangente resume-se à do local do trabalho. E este, quanto 

mais moderno, mais alienador. (PEREIRA, 1995, p. 106) 

Grifo nosso. 

 

Sonho para uns, pesadelo para outros, o projeto de criação da Aerobrás acabou 

não saindo do papel. A tendência monopolista para o transporte aéreo comercial, 

contudo, vigorou a partir dessa época. Em referência a uma citação de 1962 do 

professor Arp Procópio de Carvalho, Aldo Pereira (1995) observou que os que 

sonharam e lutaram pela Aerobrás já haviam profetizado essa tendência ao monopólio. 

                                                           
182

 Cf. p. 183. 
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Os recentes sucessos da aviação comercial brasileira 

comprovam que só há duas alternativas possíveis, das quais 

não pode fugir a nossa política aeronáutica: submeter-se 

passivamente ao monopólio privado de transporte aéreo, em 

adiantada fase de constituição, pelo grupo Varig, ou instituir a 

preconizada sociedade mista, com participação minoritária do 

Estado, a qual será a concessionária exclusiva das linhas aéreas 

do Brasil. (CARVALHO, 1962. Apud PEREIRA, 1995, p. 106) 

 

No dia 13 de março de 1964, João Goulart realizou um grande comício na Central 

do Brasil (Rio de Janeiro), quando defendeu suas Reformas de Base. Nesse plano, Jango 

prometia mudanças radicais para a estrutura agrária, econômica e educacional do país. 

Seis dias depois, em 19 de março, os conservadores organizaram uma manifestação 

contra as intenções de João Goulart e no dia 31 de março de 1964, tropas de Minas 

Gerais e de São Paulo saíram às ruas. Os militares tomaram o poder e em 9 de abril foi 

decretado o Ato Institucional Número 1 (AI-1), que cassou mandatos políticos de 

opositores ao regime militar e tirou a estabilidade de funcionários públicos. O Sindicato 

Nacional dos Aeronautas (SNA) sofreu intervenção militar e uma junta governativa 

assumiu a sua direção. 

 

 

5.4 Debates sobre a regulamentação da profissão 

 

De acordo com Oliveira e colaboradores (2003), o golpe de 1964 fechou 

sindicatos combativos e amordaçou as categorias progressistas. 

Pagando o tributo pela intensa e respeitada atuação de suas 

lideranças antes da ditadura, os aeronautas brasileiros viram 

sua organização sindical ser calada à força. Havia, ainda, uma 

agravante para os trabalhadores: a aviação civil era atrelada ao 

Ministério da Aeronáutica e, portanto, sujeita às ordens e 

orientações militares. (OLIVEIRA et al., 2003, p.1) 

 

A revista A Bússola saiu de circulação entre março de 1964 e outubro de 1968 e a 

partir de 1965, o governo passou a regulamentar fortemente o setor aéreo. Para 

combater a competição caracterizada pela “guerra de preços”, uma estratégia utilizada 

foi o estabelecimento da política da “realidade tarifária”, a qual perdurou até os anos 80. 

Além de fixar as tarifas, o Governo federal também estabeleceu o “Novo Código 

Brasileiro do Ar” em 1966 e várias reestruturações resultaram na mudança de Diretoria 

de Aeronáutica Civil para Departamento de Aeronáutica Civil, pelo Decreto nº 60.521 



195 

 

de 31 de março de 1967 e posteriormente para Departamento de Aviação Civil
183

, em 

1969. 

Em 1965, a Panair do Brasil sofreu intervenção do governo, sendo desapropriada 

de todo o seu patrimônio. Suas operações foram suspensas e transferidas para a Varig 

que, incorporou não apenas suas rotas internacionais para a Europa e Oriente Médio, 

mas também suas aeronaves e outros ativos, como oficinas de revisão e a rede de 

agências no exterior, tornando-se a maior empresa aérea do país. 

A história da Panair confunde-se com a história do desenvolvimento da aviação 

brasileira, não só pela própria atividade aérea, mas também por ter contribuído 

diretamente para a melhoria da infraestrutura aeroportuária brasileira. Além disso, ela 

era dona da Celma, uma avançada oficina de revisão de turbinas de aeronaves que até 

hoje continua sendo a maior da América Latina, e que atendia não apenas a Panair, mas 

também outras empresas e a própria Força Aérea Brasileira. Tinha hangares equipados 

com tecnologia de ponta e uma rede de agências consulares instaladas nas mais 

importantes capitais europeias. Também era responsável por boa parte da infraestrutura 

de telecomunicações aeronáuticas do país e por boa parte dos aeroportos do 

Norte/Nordeste, que foram construídos com recursos próprios, como atesta o Decreto-

Lei nº 3.462, de 25 de julho de 1941, que autorizou a Panair do Brasil, S.A., a construir, 

melhorar e aparelhar os aeroportos em Amapá, Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, 

Recife, Maceió e Salvador.
184

 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 18 em 24 de agosto 1966 a Comissão 

Permanente de Estudos Técnicos da Aviação Civil (CPETAC) foi oficialmente extinta 

e, diferentemente do que ocorrera com o Decreto número 50.660 de 1961, essa nova 

regulamentação profissional do aeronauta foi preparada sem a participação dos 

trabalhadores (PEREIRA, 1995).  O § 3º do art. 9º do Decreto 50.660 de 1961, havia 

encarregado o comissário de cumprir as prescrições técnicas e disciplinares referentes à 

segurança individual dos passageiros. A partir do Decreto-Lei de 1966 essa função 

passou a ser considerada como “não técnica”
185

, sendo agora designados como 

                                                           
183

 O art. 1º § 2º do Decreto nº 65.144, de 12 de setembro de 1969, institui Departamento de Aviação 

Civil, como Órgão da Estrutura Básica do Ministério da Aeronáutica. 
184

 Os ex-funcionários da Panair do Brasil têm geralmente muito orgulho de haver trabalhado para esta 

companhia. Desde 1966, cerca de 400 pessoas se reúnem num almoço anual, realizado no dia 22 de 

outubro, para lembrar dos velhos tempos e recontar as inúmeras histórias pessoais. Esse grupo, 

autodenominado “Família Panair”, é formado por ex-funcionários da empresa, seus descendentes e 

amigos. 
185

 A definição dada para a função técnica considerou apenas as tarefas desempenhada pelo comandante, 

primeiro oficial, segundo oficial, navegador, mecânico de voo e rádio-operador. 
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“tripulação de serviço”, com prejuízo dessa categoria para as limitações de tempo de 

voo aplicadas à tripulação técnica. Mas se não houve alteração de função, resta saber 

por que o texto do Decreto-Lei de 1966 demarcou esta diferenciação entre o comissário 

de voo e os demais tripulantes “técnicos”
 186

. Se a motivação fosse estritamente técnica, 

seguindo as orientações do Anexo 1 da ICAO
187

, não haveria sentido “técnico” para o 

comissário de voo permanecer na mesma categoria profissional do aeronauta, incluído 

como parte integrante da tripulação de cabine (art.7 e 8). 

O grupo de comissários é numeroso e na aviação civil ele representa cerca de 50% 

dos aeronautas. Além disso, existem alguns benefícios trabalhistas conquistados por 

essa categoria no Brasil pela natureza do trabalho exercido em voo, tais como os 

exames periciais de saúde custeados pelo operador aéreo e o benefício da Previdência 

Social para os casos de doenças incompatíveis com a atividade aérea, e para as mulheres 

que se afastam do trabalho imediatamente após o resultado positivo de gravidez. Mais 

uma vez, a normatização da tarefa dos aeronautas defronta-se com questões 

relacionadas a fatores técnicos, políticos e sociais, uma vez que o sistema trabalhista 

previdenciário e aeronáutico do Brasil integra o comissário de voo ao grupo de 

aeronautas. 

Alguns termos que já eram usados ganharam nova definição nesse Decreto-Lei nº 

18 de 1966. O conceito de Jornada foi definido como a duração do trabalho do 

aeronauta, contada entre a hora de apresentação no local de trabalho e a hora em que o 

mesmo é encerrado (art. 11). Viagem era o trabalho realizado por um aeronauta, contado 

desde a saída de sua base até o regresso à mesma base (art. 16), podendo compreender 

uma ou mais jornadas (art. 16 § 1º). Foi permitido ao empregador fazer com que o 

aeronauta cumprisse uma combinação de viagem passando por sua base, sem ser 

dispensado de serviço (art. 16 § 2º). 

A situação do aeronauta que permanece em local de trabalho, à disposição do 

empregador foi denominada Reserva (art. 17). E Sobreaviso foi definida como a 

situação do aeronauta que permanecia em local que não o de trabalho, à disposição do 

empregador, em condições de se apresentar dentro de 90 (noventa) minutos (art. 18). 

Folga foi definida como o espaço de tempo em que o aeronauta fica, com remuneração, 

dispensado de qualquer atividade relacionada com seu trabalho por 24 horas semanais, 

                                                           
186

  Uma vez que o art. 9º do Decreto-Lei 50.660 de 1961 já designava o comissário ou aeromoço como 

“o auxiliar do comandante encarregado do serviço de atendimento dos passageiros, bagagens cargas 

documentação, valores e malas postais.” 
187

 Que não prevê licença para comissário de voo. 
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devendo ser gozada na base domiciliar do aeronauta (art. 15). Repouso é o espaço de 

tempo entre duas jornadas, durante o qual é assegurado ao aeronauta um descanso 

conveniente, contado do momento em que o mesmo é alojado, até uma hora antes de ser 

encaminhado ao aeroporto (art. 14). 

Exceto pelo “repouso semanal remunerado”, que passou a se chamar “folga”, 

todos os critérios para o “repouso mínimo” entre jornadas foram redefinidos em função 

das horas de trabalho despendidas. 

Retomamos a Tabela 5.12 de descanso estabelecida pela Portaria nº 521- GM5 de 

1962, para que possamos visualizar essas alterações produzidas em 1966 (Tabela 5.13), 

uma vez que as correlações entre as horas de repouso mínimo e os períodos de trabalho 

foram reduzidos com prejuízo do descanso para o aeronauta: 

 

Período de trabalho Descanso 

Cada período de 24 horas 11 horas consecutivas 

Após viagem de mais de 12 horas totais de voo, com descanso 

intermediário 
24 horas 

Após viagem de mais de 18 horas totais de voo, com descanso 

intermediário 
36 horas 

Após 15 horas de voo para tripulação de revezamento 24 horas 

Após 18 horas de voo para tripulação de revezamento 30 horas 

Repouso Semanal Remunerado. 24 horas consecutivas 

Tabela 5.12 - Atualização dos limites de descanso estabelecidos pela Portaria nº 521- GM5 de 1962. 

 

Período de trabalho Repouso mínimo 

Até 13 horas de trabalho 11 horas  

De 13 a 16 horas de trabalho 16 horas 

De 16 a 20 horas de trabalho, ou a cada semana 24 horas 

Folga (na base domiciliar) 24 horas semanais 

Tabela 5.13 - Atualização para as horas de Repouso, com base no Decreto-Lei Nº 18 de 

1966. 

 

Sobre a jornada de trabalho, percebemos (Tabela 5.14) que o limite de tempo 

semanal foi mantido em 50 horas e mensal de 160 horas para tripulação simples e de 

175 horas para a tripulação de revezamento. Os limites de trabalho e de voo em cada 

jornada também foram mantidos para a tripulação simples e diminuídos para a 

tripulação de revezamento, passando de 24 para 20 horas de trabalho, com um limite 

máximo de 17 horas de voo. Foi introduzida uma nova composição para a equipe 

denominada “tripulação composta”, intermediária entre a simples e a de revezamento, 
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cuja definição seria estabelecida em cada caso pelo órgão competente do Ministério da 

Aeronáutica. Foram definidos limites em cada jornada para esse tipo de tripulação de 15 

horas de trabalho, das quais 12 seriam o máximo permitido ao tempo de voo. Os limites 

para os voos mensais, trimestrais e anuais foram mantidos, respectivamente em 100, 

270 e 1000 horas. Mas as diferenças estabelecidas para os voos de longo curso e de 

curso médio acabaram, de modo que para os voos em aeronaves a jato puro os tempos 

foram alterados, passando respectivamente de 80/70, 240/210 e 800/700 para 85, 240 e 

900 horas, conforme apresentado na Tabela 5.14 a seguir: 

 

 

Operação 

Limite em 

cada 24 horas 

Jornada 

 

Semanal 

 

Mês 

 

Trimestre 

 

Ano 

 Tripulação 

simples 

12  

8  

10 + 3 extras  

(de trabalho) 

13h (trabalho) 

das quais 10 de 

voo). 

10h (de trabalho 

noturno) 40 (de 

trabalho) 

50h 

(trabalho) 

 

85  

100  

110  

80  

(de voo em jato de  

aviação 

comercial) 

100h (voo) 

160h (trabalho) 

 270h (voo) 

 

 

1000h (voo) 

 

 
Tripulação 

composta 

12h (voo) 

15h (voo + 

trabalho) 

------ 

Tripulação de 

revezamento 

20  

16  

10 + 6 extras  

(de trabalho) 

24 (trabalho) 

17h (voo) 

20h (voo + 

trabalho) 

100 

110 

175 (de trabalho) 

90 (de voo) 

160 (de trabalho) 

100h (voo) 

175h (trabalho) 

Aeronave a 

jato puro de 

velocidade 

superior a 600 

km/h 

 

 

Tripulantes técnicos 

60 (de voo)  

90 (de trabalho)  

Período de 30 dias 

80/70 

85h 

 

240/210 

240h 

 

 

800/700 

900h 

Tabela 5.14 - Atualização para os tempos de voo e de trabalho, com base no Decreto-Lei nº 18 

de 1966. 

 

Pequenas alterações foram feitas no Decreto-Lei nº 18 de 1966, com a publicação 

do Decreto-Lei nº 78, de 8 de dezembro de 1966, em favor da restrição do trabalho 

noturno, mas em prejuízo das condições para o repouso dos aeronautas. Para as 

tripulações simples, o limite de horas para o trabalho noturno foi mantido em dez horas, 

independentemente do fato de ter havido voo no período noturno em questão. E nos 

horários mistos, assim entendidos os que, abrangem períodos diurnos e noturnos, a hora 

de trabalho noturno deveria ser computada como de 52 minutos e 30 segundos. Se 

ocorressem ampliações dos limites das horas de trabalho previstos por esse Decreto-Lei, 
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elas deveriam ser comunicadas pelo Comandante ao empregador no prazo de 24 horas 

após o voo, o qual, quinzenalmente, as submeteria a apreciação do órgão competente do 

Ministério da Aeronáutica. Da definição de Repouso (art. 14), como “o espaço de tempo 

entre duas jornadas, durante o qual é assegurado ao aeronauta um descanso conveniente 

(...)”, foi suprimida a seguinte frase: “contado do momento em que o mesmo é alojado, 

até 1 (uma) hora antes de ser encaminhado ao aeroporto”. 

Com a finalidade de regular a execução dos Decretos-Lei nº 18 e nº 78 de 1966, o 

presidente Castelo Branco publicou, em 16 de janeiro de 1967, o Decreto nº 60.076 para 

definir as diversas tripulações, estabelecer as condições para as suas composições, 

limitar acumulação de funções, fixar multas e regular atribuições da Diretoria de 

Aeronáutica Civil. O art. 7º delegava à Diretoria de Aeronáutica Civil a aprovação da 

composição das tripulações, levando em conta as exigências técnicas de equipamento
188

. 

Afora isto, não houve mudanças significativas nos regulamentos anteriores, além das 

atualizações das multas para a “regulamentação dos voos”
189

, tanto para as empresas de 

transporte aéreo, quanto para os aeronautas. 

O início dos anos 70 foi caracterizado pelo aumento da demanda no mercado, o 

que gerou uma euforia nas empresas pela aquisição de aeronaves mais modernas e 
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 Condições do voo visual ou com auxílio de instrumentos, as facilidades da linha, e o número de 

passageiros a ser transportado. 
189

 Este termo “regulamentação do voo” é utilizado entre os aeronautas, e na comunidade de aviação civil 

(brasileira) em geral, para expressar a transgressão dos limites definidos pela norma, assumindo um 

sentido oposto à definição dos dicionários, a saber: “regulamentação s. f. 1 ação ou efeito de 

regulamentar, de impor regulamento 2 conjunto das medidas legais ou regulamentares que regem um 

assunto, uma instituição, um instituto.” (HOUAISS, 2001). Vejamos algumas consequências legais de 

se voar “regulamentado”.  O art. 297 (do Código Brasileiro de Aeronáutica) estabelece as seguintes 

infrações imputáveis aos operadores e aeronautas, quando: a) Participar da composição da tripulação 

em desacordo com o que estabelece o CBA e suas regulamentações; b) Inobservar os preceitos da 

regulamentação sobre o exercício da profissão; c) Infringir as normas e regulamentos que afetem a 

disciplina de bordo da aeronave ou a segurança de voo; d) Exceder, fora dos casos previstos em lei, os 

limites de horas de trabalho ou de voo. Já o Art. 299 do mesmo CBA estabeleceu que o valor da multa 

aplicada pode ser de até 1.000 valores de referência, ou de suspensão ou cassação do certificado de 

habilitação do tripulante. Assim sendo, o uso coloquial do termo “regulamentado” poderia talvez 

indicar a perspectiva de quem sofre as consequências, ou sanção legal, pelo não cumprimento da 

norma, o que nesse caso expressaria a ideia “fui enquadrado na lei por estar transgredindo um 

regulamento”, ou o aeronauta foi “enquadrado na regulamentação”, e por extensão: foi 

“regulamentado”. A título de exemplo, segue um fragmento que demonstra o uso coloquial do termo 

extraído de um blog da internet que aloja um fórum de aeronautas: “(...) pois conheço vários 

tripulantes desta [empresa], que normalmente se viam obrigados a voar “regulamentados”, ou seja, 

além dos limites de segurança e devidamente estipulados por lei, para não comprometerem os seus 

respectivos empregos; mas, comprometendo a segurança dos voos por eles ocupados. Há outro 

detalhe: Em caso de incidente com algum avião, se houver UM ÚNICO tripulante regulamentado à 

bordo, as coberturas de todos os seguros simplesmente se tornam nulas. Isso, muita gente não sabe. 

Mas as cias. não hesitam em arriscar.” Grifo nosso. Disponível em: 

http://blog.panrotas.com.br/levantandovoo/index.php/2010/11/30/apertem-os-cintos-os-pilotos-

sumiram/ Grifo nosso. 

http://blog.panrotas.com.br/levantandovoo/index.php/2010/11/30/apertem-os-cintos-os-pilotos-sumiram/
http://blog.panrotas.com.br/levantandovoo/index.php/2010/11/30/apertem-os-cintos-os-pilotos-sumiram/
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maiores para operar nas rotas de maior densidade de tráfego. Tal situação reforçou o 

abandono dos serviços aéreos para as pequenas e médias cidades baixando, no início da 

década de 1970, o número de cidades servidas para 151 e em 1975, para 47. (AMARO, 

1976) 

Com base no art. 7º do Decreto nº 60.076 de 1967, o Ministério da Aeronáutica 

publicou, em 21 de novembro de 1972, a Portaria 143. Além da atualização operacional 

sobre a composição da tripulação mínima, composta e de revezamento, o número 

mínimo de comissários foi estabelecido, conforme a seguir: 

 

Aeronaves Tripulação Simples Tripulações de Revezamento 

Até 50 assentos 01 02 

De 51 a 70 assentos 02 03 

De 71 a 99 assentos 03 04 

De 100 a 150 assentos 04 06 

Acima de 151 assentos 05 07 

Tabela 5.15 – Número mínimo de Comissários para Tripulação Simples e de Revezamento 

definido pela Portaria 143, em 21 de novembro de 1972
190

. 

 

Mas a euforia do início da década de 1970 durou pouco, pois a crise do petróleo 

de 1973 fez com que as operadoras voltassem a apresentar dificuldades financeiras, 

principalmente, devido ao endividamento pela recente compra de equipamentos. Tal 

situação levou, mais uma vez, a um processo de fusões entre as empresas na tentativa de 

sobrevivência e as menores eram absorvidas pelas maiores. A política de “competição 

controlada” é, mais uma vez, ferida pela preponderância da Varig nas linhas 

internacionais e no mercado doméstico, ameaçando a continuidade da existência da 

Vasp e da Transbrasil. 

Em 1973, o presidente Emílio Garrastazu Médici publicou a Lei nº 5.929, dando 

nova redação ao artigo 27 do Decreto-Lei nº 18 de 1966. O artigo 27 desse Decreto-Lei 

assegurava aos aeronautas o adicional de 25% quando transferidos de sua base
191

, mas 

uma nova redação desse artigo dada pela Lei nº 5.929 de 1973 fez cair esse adicional de 

25% se a transferência de sua base durasse mais que 120 dias. A revista A Bússola nº 98 
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 Nos voos de “ponte aérea” sem refeições a bordo, o número de Comissários poderia ser reduzido a 

50%. 
191

 Art. 27. Para efeito de transferência, nos têrmos da legislação em vigor, considera-se base do aeronauta 

a localidade onde o mesmo está obrigado a prestar serviços e na qual deverá ter domicílio.  Parágrafo 

único. Enquanto perdurar a transferência, ficará o empregador obrigado a um pagamento suplementar, 

nunca inferior a 25 % da remuneração percebida na base. 
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de junho de 1973 trouxe uma declaração (do SNA) acerca da perda do adicional de 

25%, informando que a sua direção “desconhecia inteiramente a inovação, nela não 

tendo qualquer participação, para um exame e estudo construtivo da Lei”. Para Aldo 

Pereira, tal “(...) explicação era desnecessária, pois era público e notório que o Sindicato 

nunca era convidado a participar de tais estudos, nem suas sugestões eram acolhidas.” 

(PEREIRA, 1995, p. 126). 

A Instrução de Aviação Civil do DAC de 22 de novembro de 1973 (Noser IAC 

3206) estabeleceu requisitos necessários para o repouso de tripulante de revezamento. E 

a Portaria 133 de 18 de março de 1974 atualizou os parâmetros operacionais sobre a 

composição das tripulações remuneradas das aeronaves civis brasileiras previstos na 

Portaria 143 de 1972, sem nenhuma alteração significativa. 

O Decreto nº 74.332
192

 de 29 de julho de 1974 correlacionou o número de 

comissários ao padrão de atendimento dos serviços de bordo, à segurança dos 

passageiros e à duração da jornada, facultando a presença de comissários em aeronaves 

de até 20 (vinte) assentos. 

Em 1976, o Departamento de Aviação Civil criou o Sistema Integrado de 

Transporte Aéreo Regional (SITAR), viabilizando a criação de novas empresas, as quais 

passaram a operar nas ligações regionais de baixa densidade e em etapas curtas, com 

capacidade média e baixa para passageiros e carga. Assim, o Brasil foi dividido em 

cinco regiões e cada uma delas passou a ser atendida exclusivamente por uma empresa, 

dentre elas: NORDESTE, VOTEC, TAM, RIO SUL e TABA. 

 

 

5.5 Lei do Aeronauta 

 

Em 1977 uma Comissão de trabalho interministerial foi criada para atualizar a 

regulamentação profissional vigente, com a participação dos representantes dos 

aeronautas (SNA) que contava com uma nova direção eleita em 1975.
193

 Um Projeto de 

Lei para alterar a norma é, então, apresentado à Câmara Federal, tendo por base um 
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 Deu nova redação aos dispositivos do Decreto 60.076, de 16 de janeiro de 1967, que regulamenta o 

Decreto-Lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, alterado pelo Decreto-Lei nº 78, de 08 de dezembro de 

1966, e pela Lei 5.929, de 30 de outubro de 1973, que dispõe sobre o exercício da profissão de 

aeronauta. 
193

 Depois de empossada, essa diretoria do SNA foi presa e recolhida ao Destacamento de Operações e 

Informações e ao Centro de Operações de Defesa Interna (Doi-Codi) de São Paulo. Depois de 

liberados, os diretores do Sindicato foram constantemente obrigados a se reportar ao Ministério do 

Trabalho e Previdência Social. 
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estudo sobre a regulamentação promovido pelo SNA. A nova “lei do aeronauta” 

proposta pela classe dos trabalhadores através do Projeto de Lei nº 2.142 de 1971, que 

fora aprovado na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, estava em tramitação 

na Comissão de Trabalho e Legislação. Mas a aprovação deste projeto foi frustrada, 

uma vez que concorreu, no mesmo período outro projeto proposto pelo Ministério da 

Aeronáutica. Assim, as propostas não foram consideradas pelo Executivo, que através 

do Ministério da Aeronáutica, impunha as suas posições e encerrava as negociações. 

A Portaria nº 20 de 10 de março de 1978, tornou sem efeito a Portaria 133 de 18 

de março de 1974 e estabeleceu que a composição das tripulações empregadas nas 

aeronaves civis brasileiras e demais assuntos pertinentes seriam regulados por Instrução 

de Aviação Civil (IAC). Eram recorrentes, nas edições de A Bússola durante esse 

período de 1978 e 1979, os questionamentos dos tripulantes sobre o cumprimento pelas 

empresas aéreas dos limites de horas regulamentares e sobre a fiscalização das 

autoridades aeronáuticas. O nº 131, de julho de 1978, traz o editorial intitulado 

“Regulamentação: é fácil entende-la, basta saber ler.” Sobre este editorial, Aldo Pereira 

destacou o seguinte fragmento: 

O autor discorre sobre as mais variadas interpretações a que a 

lei é sujeita, variando de acordo com as conveniências dos 

patrões. Cita o Noser IAC 3237-0389, que “tem por finalidade 

definir as composições das tripulações nas aeronaves civis 

brasileiras, identificando as qualificações mínimas a que devem 

atender seus integrantes.” Depois de várias considerações o 

autor diz que “Os transgressores, empregados e empregadores, 

uma vez constatada a transgressão pela fiscalização do DAC, 

são punidos na forma dos dispositivos legais. A punição é 

representada por multa aplicada ao transgressor pelo DAC”. A 

seguir diz o que lhe parece ser a única atitude correta: “A nós 

não interessa que os faltosos sejam multados, interessa que a 

lei seja cumprida. Assim não haverá transgressão, nem a 

consequente multa, nem a Segurança de Voo será afetada.” De 

fato, a lei deve ser cumprida, pois a sua natural consequência, a 

de assegurar condições normais de trabalho, será atingida. 

(PEREIRA, 1995, p. 136). 

 

A Bússola nº 133 de setembro de 1978 comentou a confusão causada pelas várias 

interpretações decorrentes do tipo de tripulação e a escala de voo. Este debate se 

estenderá no nº 138 de fevereiro e março de 1979, no editorial intitulado “O início da 

folga semanal de 24 horas”, que denuncia o não cumprimento pelas empresas da folga 

semanal, quando precedida de uma jornada. Vejamos outro fragmento citado por Aldo 

Pereira, em que as nuanças interpretativas do cumprimento do Decreto-Lei nº 18 e do 

Decreto nº 60.076 são destacadas: 
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Quando uma tripulação simples já iniciou o próprio voo que 

regressa à base por motivos técnicos e um outro comandante é 

enxertado na tripulação original pela escala de tripulantes, 

visando alterar ilegalmente os limites de trabalho bem definido 

e já em curso, pergunta-se: Quem é o comandante do voo? O 

comandante escalado normalmente, de acordo com o tipo de 

tripulação aprovado pelo DAC para o voo e no pleno 

desempenho de sua função, ou o comandante usado pela 

empresa para burlar a Regulamentação, pelo fato de ser mais 

antigo? Qual é o limite de trabalho dessa tripulação? As 13 

horas de trabalho já iniciadas com a apresentação da tripulação 

simples ou as 15 horas somente devidas a uma tripulação 

legalmente composta, isto é, previamente autorizada pelo DAC 

e, sobretudo, como tal? (PEREIRA, 1995: 136). 

 

Para Oliveira e colaboradores (2003), até o final da década de 1970 o Sindicato 

Nacional dos Aeronautas teve seu papel reduzido ao encaminhamento de questões 

cotidianas, pois as mobilizações coletivas eram proibidas, mas a partir de 1978, porém: 

(...) o movimento sindical brasileiro começou a resgatar sua 

capacidade de atuação, através dos trabalhadores do ABC 

paulista, que clamavam pelo direito à livre associação e 

avanços sociais. Essas manifestações iniciais contagiaram o 

restante da classe trabalhadora, a ponto de iniciarmos a década 

de 80 com um cenário totalmente voltado para transformações, 

marcando o surgimento de um novo sindicalismo no país. 

(OLIVEIRA et al. 2003, p.2) 

 

Os efeitos desse processo de mobilização coletiva puderam ser percebidos com o 

número de adesões ao SNA, como resposta à campanha de filiação promovida pelo 

sindicato em 1981, quando ingressaram mais de 900 sócios à entidade (A Bússola nº 

157, p.2. Apud OLIVEIRA et al., 2003, p.3). Em 1982, uma subcomissão do DIEESE 

passou a assessorar tecnicamente a diretoria do SNA nas campanhas salariais e outras 

demandas em prol de melhores condições de trabalho. Os novos ares em torno dos 

movimentos sindicais no país favoreceu o engajamento e participação das mulheres 

aeronautas, que foram convidadas a participar do SNA, integrando-se a sua direção: “a 

categoria, por tradição, diferenciava pilotos de comissários, discriminando estes 

últimos, notadamente as mulheres” (OLIVEIRA et al., 2003, p.3). Neste sentido, os 

estudos desse grupo de historiadores destaca o surgimento da Comissão da Mulher 

Aeronauta (CMA) em que as mulheres associadas podiam estudar aspectos específicos 

da profissão que sobrecarregava o gênero feminino. 

A iniciativa foi um avanço, pois a atividade aérea trás inúmeros 

inconvenientes à saúde, principalmente para a mulher 

aeronauta. Provavelmente, em algum momento de sua carreira 

na aviação, ela irá experimentar: fortes alterações hormonais, 

com irregularidade menstrual ou mesmo períodos de 

amenorreia; depressão cíclica, de origem desconhecida; 

inchaço pós voo; ansiedade e fobias diversas; tendência a perda 

ou ganho súbito de peso. São comuns, entre as comissárias de 
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voo, varizes; hérnias diversas, principalmente as de disco; 

alergias ocasionais devido ao uso constante de maquiagem; 

medos eventuais derivados de experiências negativas a bordo, 

como agressões (verbais ou físicas) de passageiros. 

(OLIVEIRA et al., 2003, p. 4) 

 

Esses historiadores também destacaram a iniciativa da comissária de voo Ana 

Vieira, da Varig, que no final da década de 1970 observou uma colega, que estava de 

reserva acompanhada de dois filhos pequenos porque não tinha com quem deixá-los: 

“Dali a pouco, a colega foi acionada e precisou entregar as crianças a uma das faxineiras 

do aeroporto, que nem mesmo conhecia, juntamente com algum dinheiro. A comissária 

anotou o endereço da mulher, para pegar os filhos quando retornasse, e foi voar.” 

(Braga, 1998, p.78. Apud, OLIVEIRA, 2003, p. 4). Fatos como este motivaram a 

iniciativa de Ana Vieira para liderar um movimento de criação de uma creche. Após 

enorme dificuldade e com o apoio de um grupo de comissárias de voo e da Associação 

dos Comissários da Varig (ACVAR), a Creche Ninho começou a atender filhos de 

aeronautas com grande sucesso, funcionando durante 24 horas diárias, 

ininterruptamente, depois de 1978. 

Sua administração era partilhada entre o SNA e a ACVAR. Na 

Convenção Coletiva de 1986, Varig, Cruzeiro e Rio-Sul 

comprometeram-se a reembolsar ao SNA 50% dos custos com 

instalações e equipamentos. Posteriormente, as empresas 

começariam a pagar auxílio-creche, o que abriu o leque de 

opções dos tripulantes. Até que, no final dos anos 80, devido 

aos elevados custos operacionais, a administração da Creche 

Ninho foi transferida para a Fundação dos Aeronautas. (Ibidem, 

p. 5) 

 

No final da década de 1970, os tripulantes da aviação comercial, com intensa 

participação dos comissários da Vasp, insatisfeitos com os seus salários se organizaram 

em torno de um movimento reivindicatório que se tornou conhecido como “não-

colaboração” em favor do cumprimento estrito dos regulamentos vigentes, ou da recusa 

em transgredi-los. Esse movimento da “não-colaboração” concretiza de modo 

engenhoso o cumprimento estrito da norma, por parte dos trabalhadores. Ao cumprir 

literalmente o prescrito, ocorrem atrasos nos voos e as operações tornam-se mais 

onerosas para os empregadores. Vale notar que, a partir desta iniciativa, esse 

movimento tornou-se típico no sistema aéreo, ganhando no Brasil notoriedade em 2006, 

quando os controladores de voo insatisfeitos com suas condições de trabalho 

organizaram-se desse modo, executando as operações de modo “padrão” para revelar as 

deficiências de um sistema que exigia um pesado esforço dos trabalhadores para fazê-lo 

funcionar de modo eficiente. Esse movimento ocasionou vários atrasos nos voos, 
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enormes filas nos aeroportos e muitas incertezas da sociedade brasileira sobre a 

segurança dos voos. Mas diferentemente do que ocorrera recentemente
194

, este primeiro 

movimento não provocou represália dos patrões ou do governo porque o movimento foi 

pacífico e disciplinado e, sobretudo, porque o que se via era o cumprimento das leis 

trabalhistas e dos regulamentos. 

Desse modo, e após sucessivas intervenções do poder constituído à época e de 

dois importantes acidentes ocorridos com aviões da Vasp no início dos anos 1980, o 

Congresso Nacional recebeu, em caráter emergencial, um Projeto de Lei, que foi 

aprovado na forma da Lei nº 7.183, a Lei do Aeronauta, promulgada em 5 de abril de 

1984. Para Hélio Rubem de Castro Pinto
195

, uma das realizações políticas mais 

importantes de sua gestão foi a luta pela nova regulamentação profissional do aeronauta. 

A seguir, ele resume a participação dos trabalhadores na elaboração da Lei nº 7.183 de 

1984: 

Começamos pelo trabalho que durou até meados de 77. Aí nós 

conseguimos na época a formação de uma comissão mista, 

determinada pelo Ministro Arnaldo Pietro, do Trabalho, e que 

tinha um representante do Sindicato Nacional dos Aeronautas, 

um do Sindicato das Empresas, um do Ministério da 

Aeronáutica, dos Transportes e do Trabalho. Durante um ano 

nos reunimos e quando se tinha um esboço do que seria o 

projeto, surgiu um trabalho paralelo do Coronel Santos, que 

recebeu aprovação plena dos membros representantes do 

Sindicato patronal. Diante do que consideramos um retrocesso 

– esse trabalho era pior do que já tínhamos em lei – só nos 

restou solicitar o cancelamento da comissão, visto que ela não 

tinha alcançado o seu objetivo. Partimos então para uma 

segunda etapa: pegamos o texto discutido, com alguns pontos 

já acordados na comissão, e o repassamos às mãos do deputado 

José Costa, do PMDB de Alagoas (...) que se empolgou em 

apresentar aquele projeto com algumas modificações 

introduzidas por ele, é lógico, como de sua autoria. Novamente 

logramos obter a aprovação de todas as comissões técnicas do 

Congresso por onde tramitou e quando se encontrava já pauta 

para votação, eis que surge novamente um projeto do 

Ministério da Aeronáutica, desta vez enviado através do 

Executivo, pelo Presidente Figueiredo, sujeito a aprovação por 

decurso de prazo. Já na época do fim do nosso mandato e o 
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 Refiro-me a ocorrência de dois acidentes aéreos de grandes proporções, envolvendo ambas as 

empresas líderes do mercado brasileiro, em 2006 e 2007 que, de acordo com Pinto (2008), levantou 

dúvidas perante a opinião pública sobre a segurança da aviação nacional. A rápida deterioração das 

condições de atendimento ao passageiro, provocada por constantes atrasos e cancelamentos de voos, 

instalou o que se passou a denominar de “caos nos aeroportos”. A crise aérea nesse período tornou-se 

de interesse da opinião pública e mobilizou o Poder Legislativo. Em dezembro de 2006, o Tribunal de 

Contas da União aprovou o Acórdão nº 2.420, que teve origem em levantamento de auditoria 

realizado nos meses anteriores sobre diversos órgãos do sistema de aviação civil e em 2007, tanto o 

Senado Federal e quanto a Câmara dos Deputados instalaram CPIs sobre o assunto (denominadas 

“apagão aéreo” no Senado e “crise aérea” na Câmara), que trabalharam em paralelo. 
195

 Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas em 1977 e instrutor/examinador de pilotos da Vasp 

por dezoito anos, com ativa participação reivindicativa pelos direitos dos trabalhadores aeronautas. 
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deputado Lavorato eleito, quando ele e eu fomos especialmente 

a Brasília. Lá o deputado Nelson Marchesan sugeriu a retirada 

do nosso projeto, na forma de um acordo, pelo qual também o 

governo retiraria o seu, impedindo a aprovação da matéria 

oficial. Essa foi em suma nossa participação para uma nova 

regulamentação. (Revista Contato nº 139, Apud PEREIRA, 

1995, p. 135). 

 

Pela Lei que fora aprovada em 1984, a diferenciação entre tripulantes “técnicos” e 

“não-técnicos” deixou de existir permitindo que o comissário de voo fosse incorporado 

integralmente à classe dos aeronautas. Os limites de horas de voo foram mantidos para a 

tripulação composta em 12h e os limites de jornada foram mantidos para a tripulação de 

revezamento em 20 horas de trabalho. A jornada de trabalho para a tripulação simples 

foi reduzida de 13h para 11h e as horas de voo foram reduzidas de 10h para 9:30h, 

conforme apresentado na Tabela 5.16 a seguir: 

 

Operação 

Limite em 

cada  

Jornada 

 

Semanal 

 

Mês 

 

Trimestre 

 

Ano 

 Tripulação 

mínima e 

simples 

12  

8  

10 + 3 extras  

(de trabalho)  

13 (de  

trabalho) das  

quais  

10 de voo.  

10 (de trabalho 

noturno) 

11h, das quais 

9h30min (voo) 

5 pousos 
40 

(trabalho) 

50h 

(trabalho) 

85  

100  

110  

80  

(de voo em jato 

de  

aviação 

comercial) 

100h (voo) 

160h (trabalho) 

270h (aviões 

convencionais) 

255h (voo 

turboélice) 

1000h (aviões 

convencionais) 

935h (voo 

turboélice) 

Tripulação 

composta 

15 (voo + 

trabalho) 

14h, das quais 

12h (voo) 

6 pousos 

----- 

Tripulação de 

revezamento 

20  

16  

10 + 6 extras 

(de trabalho) 

24 (trabalho) 

17 (voo) 

20 (voo + 

trabalho) 

20h, das quais 

15h (voo) 

4 pousos 

100 

110 

175 (de trabalho) 

90 (de voo) 

160 (de trabalho) 

100h (voo) 

175h (trabalho) 

Aeronave a 

jato puro de 

velocidade 

superior a 600 

km/h 

Tripulantes técnicos 

60 (de voo)  

90 (de trabalho)  

Período de 30 

dias 

80/70 

85h 

240/210 

230h 

800/700 

900 

850h 

Helicópteros 8 horas sem limite de pousos 90h 260h 960h 

Tabela 5.16 - Atualização para os tempos de voo, de trabalho e nº de pouso, estabelecidos pela Lei nº 

7.183 de 1984. 
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A jornada da tripulação composta foi reduzida de 15h para 14h (com até 6 

pousos), e para a tripulação de revezamento, de 17h para 15h (com até 4 pousos). Os 

limites mensais de horas de voo para as operações em aeronaves a jato foram mantidos 

em 85 horas, mas os limites trimestrais foram reduzidos de 240 para 230 horas.  Os 

limites anuais para este tipo de operação foram ampliados de 900h para 1000h. 

Os limites da jornada de trabalho foram fixados em 11h para tripulação mínima 

ou simples, 14h para tripulação composta e 20h para tripulação de revezamento, mas o 

número de componentes de cada tipo de tripulação seriam determinados pelos requisitos 

da aeronave. Além dos limites da jornada, há também os limites de pouso e de tempo ou 

horas de voo, que não considera o período em que os aeronautas se encontram dentro da 

aeronave com os motores desligados. Os limites de voo fixados foram: de 9h30min com 

no máximo cinco pousos para tripulação mínima ou simples; 12h com no máximo seis 

pousos para tripulação composta; e 15h com máximos de quatro pousos para tripulação 

de revezamento. Os limites de tempo de voo do tripulante em aeronaves a jato foram 

fixados em cada mês, trimestre ou ano, respectivamente em, 85, 230 e 850h. 

Pela Tabela 5.17 a seguir, podemos perceber que o repouso sofreu alterações em 

relação ao que já vinha sendo praticado: 

 

Período de trabalho Descanso 

Repouso mínimo 

Dentro de um período de 24 horas e após a jornada de 

trabalho 

Até 13 horas de trabalho 

Após jornada de até 12 horas 

 

11 horas 

12 horas  

De 13 a 16 horas de trabalho 

De 12 a 15 horas 

 

16 horas 

De 16 a 20 horas de trabalho, ou a cada semana 

Após mais de 15 horas 

 

24 horas 

Após uma viagem de mais de 12 horas de voo 24 horas 

Após uma viagem de mais de 18 horas de voo 36 horas 
Tabela 5.17 - Atualização para as horas de Repouso, com base Lei nº 7.183 de 1984. 

 

O repouso tem duração diretamente relacionada ao tempo da jornada anterior, ou 

seja, de 12h após jornada de até 12h, de 16h após jornada de mais de 12h e de até 15h, e 

24h de repouso após jornada de mais de 15h. Houve aumento no número de folgas, que 

passou de quatro para oito períodos de 24 horas mensais mínimas, havendo, pelo 

menos, dois períodos consecutivos (de 24 horas) que englobasse necessariamente um 
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sábado ou um domingo, definindo, assim, um novo conceito de folga (art. 38, § 1º). 
196

 

Além disso, ficou estabelecido que a folga só teria início após a conclusão do repouso 

(que sucede a jornada)
197

. 

Atualmente, a jornada de trabalho dos aeronautas que atuam nos diversos 

segmentos da aviação civil continua sendo organizada com base na Lei do Aeronauta.
198

 

                                                           
196

 Esse tipo de folga que envolve o sábado ou domingo é referida entre os aeronautas como “folga 

social”, enunciando, desse modo, a folga social para enunciar a folga no fim da semana (sábado ou 

domingo), muito embora não esteja escrito dessa forma na Lei. 
197

 Lembremo-nos aqui dos problemas apontados em nossa Introdução para a má definição do art. 36 da 

Lei 7.183 de 1984. 
198

 Além da CLT e das Convenções Coletivas acordadas entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas 

(SNA) e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA). Vale ainda observar que no atual 

momento tramita no Senado Federal brasileiro o Projeto de Lei nº 434 de 2011, que pretende alterar os 

limites de tempo estabelecidos para o trabalho do aeronauta. 
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Considerações Finais 

 

 

Ao longo deste trabalho, pudemos perceber que a redução das variáveis que 

podem afetar o comportamento do trabalhador e a idealização do desempenho humano 

frente aos sistemas operacionais complexos, conseguida graças à transposição de 

modelos utilizados em projetos de alta tecnologia para o campo da avaliação do trabalho 

humano, oblitera o entendimento das atividades desenvolvidas em contextos singulares 

podendo comprometer as análises de segurança de voo relacionadas ao homem. Avaliar 

o trabalho humano assumindo apenas as variáveis do mundo objetivo seria furtar-se às 

exigências em compreender aquilo que a vida impõe ao homem e a si mesmo. 

Observamos que o mundo do homem é o mundo da tensão entre a cultura subjetiva e a 

cultura objetiva. A hipertrofia da cultura objetiva pode ser caracterizada pelo mundo das 

precisões matemáticas, da máquina, da tecnologia. E buscar a eficácia do sistema 

apoiando-se na ausência dessa tensão é assistir de modo não prudente aos embates entre 

a máquina e o homem, com total indiferença para a gravidade dos riscos desse perigo 

iminente. 

A transposição de tais modelos nos conduz ao equívoco de que os erros humanos 

são os principais fatores de risco do sistema. Assim, o erro vem sendo apontado como o 

grande vilão ou como principal fator contribuinte para os acidentes aéreos. Orientados 

por este enunciado, delineamos por qual viés o mundo ordenado da aviação apreende o 

trabalho humano, ou quais aspectos desse trabalho são tratados pela human factors 

technology. Nesse campo disciplinar, o elemento humano vem sendo percebido como o 

elo mais frágil do sistema homem-máquina, a parte mais flexível, adaptável e valiosa do 

sistema aeronáutico, mas também a mais vulnerável às influências que podem afetar 

negativamente o desempenho do trabalhador. Por conseguinte, a compreensão dos 

eventos de segurança vem sendo guiada por aspectos exclusivamente objetivos e os 

indicadores de custos diretos e indiretos para os acidentes são associados à tese de que 

os atos inseguros provocados pelo trabalhador, ou os erros humanos, são os seus 

principais fatores contribuintes. 

A consideração dos aspectos organizacionais a partir da década de 1990 

promoveu, sem dúvida, avanços para a compreensão dos limites das abordagens reativas 

e lineares, mas não superou os impasses trazidos pela disciplina human factors. Assim, 
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o modelo homem-máquina continua a vigorar, orientando pesquisas, sugerindo 

experimentos e fornecendo quadros de referência para a organização dos dados. Mas os 

dados que se originam desse modelo objetivo e linear restringem-se aos aspectos 

humanos que se enquadram ao paradigma mecanicista. Percebemos, então, que a 

metáfora do modelo computacional inverte a relação de imagem e semelhança entre 

criador e criatura, na medida em que o homem vem buscando encontrar as bases 

científicas necessárias para ser compreendido através da máquina. Mas a naturalização 

dessas transposições de modelos inspirados no tecnicismo impede a consideração das 

contingências que afetam as relações humanas comprometendo a compreensão do 

caráter dialógico subjacente às normas sociais que, por sua vez, não repousam sobre 

bases invariantes e universais e nem se acomodam a fenômenos objetiváveis ou a-

históricos. A meu ver, seria lícito darmos livre curso às especulações e utilizações de 

modelos, desde que preservemos a frieza de nosso juízo e não tomemos os andaimes 

pelo edifício.
199

 

Tudo isso nos leva a pensar em novas abordagens para a compreensão do trabalho 

humano na aviação. Essa mudança de enfoque mudaria o entendimento dos processos 

relacionados ao homem que não deveria ser compreendido como mero executor de 

tarefas previamente especificadas a partir de uma obediência cega. Durante as operações 

normais os pilotos cometem erros, mas também os gerenciam, de modo que o número e 

a natureza desses erros produzidos não são tão relevantes para a segurança quanto o 

seriam as análises voltadas para os níveis de tolerância do sistema aos erros cometidos, 

pois se os operadores da linha de frente produzem erros, são eles que possuem a 

capacidade de detectar e de avaliar as possíveis consequências de tais erros, corrigindo 

ou mitigando os erros intoleráveis sem desperdiçar recursos para a correção dos erros de 

menor gravidade, inofensivos.  

As questões que procuramos reunir por meio dos discursos sobre o trabalho do 

aeronauta naturalmente requerem um tratamento mais apurado e aprofundado. Refiro-

me não apenas à perspectiva histórica e genealógica, mas às análises de inúmeras 

situações que mobilizam o trabalhador e seus coletivos em torno da atividade aérea. 

Nosso propósito foi demarcar alguns pontos de um extenso território encoberto por 

saberes que ao longo do tempo, e do uso, foram se solidificando em camadas, se 

transformando em regras silenciosas e se constituindo como verdades monumentais. 

                                                           
199

 Parafraseando Sigmund Freud (1900), quando estabeleceu um modelo de representação mental para o 

inconsciente em A Interpretação de Sonhos. 
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Mas as ruínas desses monumentos tornam-se visíveis, quando analisamos as formações 

discursivas dos saberes sobre o trabalhador. Tais formações na aviação se revelam em 

inúmeras práticas cotidianas, que foram se constituindo por meio de diferentes 

enunciados que, por sua vez, se converteram em doutrinas ao longo de um processo em 

que houve a participação de muitos e ao mesmo tempo, de ninguém. O que antes era 

apenas uma metáfora pontual e contingente transformou-se em modelo universal e 

necessário.
200

 Agora e inversamente, o trabalhador deve se adaptar à máquina e 

enquadrar-se à norma. Este é o embate. 

Vimos que antes mesmo do Regulamento do Tráfego Aéreo de 1941, e até a 

publicação da Lei do Aeronauta em 1984, os períodos prescritos para as horas de voo e 

de trabalho foram aumentados, diminuídos ou ajustados em cada época conforme o 

entendimento técnico dado para a segurança de voo, mas também por aspectos que 

apontaram para variadas questões suscitadas pela política no trabalho; que os aeronautas 

trabalham sob o regime de turnos alternantes e que suas jornadas podem iniciar em 

qualquer período dentro das 24h do dia
201

; que a organização da sua vida social depende 

da escala de trabalho que deve ser divulgada com antecedência mínima de 2 (dois) dias 

para a primeira semana de cada mês e 7 (sete) dias para as semanas subsequentes, para 

os voos de horário, serviços de reserva, sobreaviso e folga
202

. Mas dependendo da 

necessidade da empresa e da disponibilidade do aeronauta frente à regulamentação, a 

                                                           
200

 Em analogia à formação de conceitos, seguimos aqui os aportes oferecidos pelo ensaio Introdução 

Teorética Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extra-Moral (NIETZSCHE, 1873), onde o autor tece 

reflexões críticas sobre a linguagem. Procurando compreender de onde surge a noção de Verdade, 

Nietzsche indaga sobre a origem da palavra e a entende como “a representação sonora de uma 

excitação nervosa”. Percebe-se aí, então, uma “aplicação falsa e injustificada do princípio da razão”. 

Numa sequência de metáforas, transposições, invenções e designações, temos a nítida ilusão de chegar 

à essência das coisas. Por um lado, as palavras são classificações, transposições e promovem relações 

expressas “com ajuda das metáforas mais astuciosas”; mas na origem, a Linguagem é falsificação e a 

Verdade, seu resultado final. Resultado do esquecimento, pois é graças à capacidade de esquecer e ao 

sentimento de dominar, que o homem crê chegar à Verdade. É graças ao esquecimento, à 

inconsciência, à necessidade de viver gregariamente e ao sentimento de “designar uma coisa como 

vermelha, uma outra como fria, uma outra como muda”, que surge no homem “uma tendência moral 

para a verdade”. Interessado em ordenar, organizar e dominar, o homem desenvolve primeiro a 

Linguagem e depois a Ciência; motivado pela vontade de verdade, a Ciência então é elevada ao mais 

alto grau dentro dos valores humanos. O conceito - resultado das dissimulações do intelecto, portanto 

criação do homem - possibilita a este o domínio do mundo que “nem por isso fica verdadeiramente 

submetido, mas apenas domado”, a partir de metáforas cristalizadas. Numa astuciosa inversão, o que 

era conceito passa a ser Verdade. 
201

 As tabelas de Limite de Jornada de Trabalho que exibem os tempos entre a apresentação e o corte de 

motores (já descontados os trinta minutos após o corte) podem ser vistas no Portal do SNA na 

internet, através do endereço: 

http://www.aeronautas.aero/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5hZXJvb

mF1dGFzLmFlcm8vZG9jdW1lbnRvcy9sZWdpc2xhY2FvLzMwLXRhYmVsYXMtbGltaXRlLWpvc

m5hZGEtdHJhYmFsaG8uaHRtbA%3D%3D  
202

 Conforme o art. 17 ( b) da Lei 7.183 de 1984. 

http://www.aeronautas.aero/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5hZXJvbmF1dGFzLmFlcm8vZG9jdW1lbnRvcy9sZWdpc2xhY2FvLzMwLXRhYmVsYXMtbGltaXRlLWpvcm5hZGEtdHJhYmFsaG8uaHRtbA%3D%3D
http://www.aeronautas.aero/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5hZXJvbmF1dGFzLmFlcm8vZG9jdW1lbnRvcy9sZWdpc2xhY2FvLzMwLXRhYmVsYXMtbGltaXRlLWpvcm5hZGEtdHJhYmFsaG8uaHRtbA%3D%3D
http://www.aeronautas.aero/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5hZXJvbmF1dGFzLmFlcm8vZG9jdW1lbnRvcy9sZWdpc2xhY2FvLzMwLXRhYmVsYXMtbGltaXRlLWpvcm5hZGEtdHJhYmFsaG8uaHRtbA%3D%3D
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escala de voo pode ser modificada. Ela é composta por viagens que, por sua vez, 

compreendem uma ou mais jornadas intercaladas por repouso. Os períodos de reserva 

que não podem ultrapassar 6h cada um, e os de sobreaviso não excedentes à 12h. 

A forma como o tempo de trabalho do aeronauta está organizado constitui-se um 

aspecto importante de sua carga de trabalho, mas não o único. E a implantação de 

mudanças na organização temporal do trabalho dos aeronautas requer mobilização do 

Congresso Nacional para que possa haver alterações na Lei 7.183 de 1984; o seu 

cumprimento envolve grande investimento dos coletivos de trabalhadores que exercem 

função remunerada a bordo de aeronaves, dos trabalhadores que organizam as escalas 

de voo frente às demandas que assolam as companhias aéreas, dos principais dirigentes 

das companhias, dos órgãos fiscalizadores, considerando os efeitos e repercussões 

trazidas para os passageiros e para a sociedade. 

Aqui mais uma vez convergem muitas questões e saberes provenientes de vários 

“estratos” e regiões. Neste sentido, caberia analisar as exigências relacionadas à 

organização e ao planejamento das tarefas e as coerções da hierarquia frente às 

atividades desenvolvida por esses trabalhadores. Ressaltamos, ainda, a importância da 

mobilização de recursos para estreitar a interlocução e o debate, entre os diferentes 

grupos de trabalhadores, pautadas numa relação profissional que considere a dimensão 

humana. Para tanto, devemos considerar que as divergências, os conflitos, os debates e 

embates fazem parte da vida no trabalho e, por isso, um espaço de coexistência 

resguardo pela ética e pela aceitação das diferenças é condição sine qua non para a 

segurança de voo. 

Esse processo conjuga a coexistência de muitas vidas, lutas e debates em torno de 

diferentes causas e percepções de vários aeronautas, gestores de organizações, 

autoridades de regulação, agentes de segurança, políticos e jornalistas, profissionais 

especializados e cientistas, enfim, muitos trabalhadores engajados num intenso debate 

de normas não explícitos, mas que pudemos revelar por meio de pistas deixadas em 

diferentes textos, documentos, regulamentos e acordos estabelecidos entre os 

representantes de diferentes classes interessadas.  O quê nos levou a confirmar a tese de 

que o trabalhador não pode ser concebido como um simples sistema de execução da 

tarefa prescrita e planejada sem a sua participação. 
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Retomemos, finalmente, o Projeto de Lei 434 de 2011 proposto recentemente
203

, 

pelo Senador Blairo Maggi (PR/MT) e que tramita no Senado Federal do Brasil para 

alterar a Lei do Aeronauta modificando a sua jornada de trabalho. A reação que essa 

proposta produziu entre os aeronautas mereceu nossa atenção. A perspectiva do 

proponente pôde ser percebida na “Justificação” do Projeto, onde o Senador afirmou 

sem demonstrar que a Lei do Aeronauta estabelece regras excessivamente rígidas de 

regulação do tempo de voo: “(...) Essa rigidez dificulta que as companhias aéreas 

possam realocar efetivamente sua mão-de-obra de forma a fazer frente às necessidades 

decorrentes do grande número de voos e dos possíveis atrasos que possam ocorrer (...)”. 

Depois de nomeado relator do Projeto, o Senador Vicentinho Alves (PR-TO), 

solicitou à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal
204

 a instalação de uma 

Subcomissão Temporária Sobre Aviação Civil (CISTAC) para examinar a proposta de 

modificação da Lei nº 7.183 de 1984 contida no PL 434. Na primeira reunião da 

CISTAC
205

, o Senador Blairo Maggi referiu-se à polêmica entre os aeronautas gerada 

por sua proposta: 

                                                           
203

 O Projeto de Lei nº 434, de 2011, de autoria do senador Blairo Maggi (PR/MT), que pretende alterar a 

Lei nº 7.183 de 05 de abril de 1984 para modificar a jornada de trabalho do aeronauta, foi publicado 

no Diário do Senado Federal no dia 03 de agosto de 2011. A ementa do Projeto altera a Lei nº 7.183, 

de 5 de abril de 1984 (que regula o exercício da profissão de aeronauta) para estabelecer que a duração 

da jornada de trabalho do aeronauta será de 14 horas, se integrante de uma tripulação mínima, simples 

ou composta. Dispõe que a duração do trabalho do aeronauta, computado os tempos de voo, de 

serviço em terra durante a viagem, de reserva e de 1/3 do sobreaviso, assim como o tempo do 

deslocamento, como tripulante extra, para assumir voo ou retornar à base após o voo e os tempos de 

adestramento em simulador, não excederá a 60 horas semanais e 190 horas mensais. Determina que os 

limites de voo e pousos permitidos para uma jornada serão de 12 horas de voo, na hipótese de 

integrante de tripulação mínima, simples ou composta; 16 horas de voo, na hipótese de integrante de 

tripulação de revezamento; e 8 horas, na hipótese de integrante de tripulação de helicópteros. 

Estabelece o limite de 12 horas de voo e 4 pousos nos voos compreendidos entre 23h e 6h, e que em 

caso de desvio para alternativa, é permitido o acréscimo de mais 1 pouso. Dispõe que os limites de 

tempo de voo do tripulante não poderão exceder em cada mês, trimestre ou ano, respectivamente, 100, 

255 e 935 horas em aviões turboélices e a jato e que o número de folgas não será inferior a 12 

períodos de 24 horas por mês. Estabelece o prazo de 6 meses após a publicação para a vigência da lei. 
204

 No dia 16 de novembro de 2011. 
205

 A primeira Audiência Pública ocorreu em 06 de dezembro de 2011 e contou com a presença do Senhor 

Carlos Eduardo da Silveira Pellegrino, Diretor de Operações de Aeronave da ANAC; Senhor Nelson 

Riet Correa, Presidente do Conselho Consultivo de Ciências da ANAC; Senhor Ronaldo Jenkins de 

Lemos, Diretor Técnico do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA); Senhor Gelson 

Dagmar Fochesato, Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA); o Senhor Georges de 

Moura Ferreira, Professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC-GO), Consultor da Associação Brasileira de Taxi Aéreo (ABTAer); e do 

Comandante Paulo Rogério Licati, Piloto de Aeronaves. Durante a Audiência Pública o senador 

Vicentinho Alves propôs a criação de uma Subcomissão Temporária Sobre Aviação Civil (CISTAC), 

para examinar a situação de diversos segmentos da aviação, além da proposta de modificação da Lei 

nº 7.183 de 1984, contida no PL 434. A CISTAC foi instalada no dia 09 de fevereiro de 2012. 

Presidida por Lúcia Vânia (PSDB-GO), o senador Vicentinho Alves (PR-TO) foi eleito presidente da 

subcomissão, ligada à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). Vital do Rêgo (PMDB-PB) foi 

eleito vice-presidente e Walter Pinheiro (PT-BA), relator. Também integraram o colegiado os 
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(...) de todos os temas com que nos envolvemos no Senado, foi 

o que mais me originou e-mails, comentários nas redes sociais. 

Vi que os profissionais da área não gostaram muito que 

mexêssemos nisso. (...) Eu até disse ao Senador Vicentinho: se 

esse negócio incomoda tanto, não há problema. Eu quis fazer 

alguma coisa para começarmos uma discussão (...). (Ata da 1ª 

Reunião da subcomissão temporária de aviação civil – 

CISTAC, 2ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura, 

2012) 
206

  

 

A proposta de um político, cuja identificação com a aviação decorre unicamente 

de suas viagens como passageiro, para aumentar a jornada de trabalho dos aeronautas e 

liberar as restrições no número de pousos hoje em vigor, não contou, naturalmente, com 

a simpatia dos trabalhadores afetados. Mas o encaminhamento dado pelo relator do 

Projeto, Senador Vicentinho Alves, de instalação de um espaço para dialogar com 

diversos segmentos da aviação civil, com especialistas do setor aéreo, com os principais 

responsáveis pelos diferentes órgãos do setor público e privado do sistema de aviação 

civil e representantes dos trabalhadores, semanalmente durante 12 (doze) meses, 

ressituou o PL nº 434/2011 concedendo-lhe alguma legitimidade. A instalação das 

reuniões da CISTAC e os vários temas relacionados ao trabalho do aeronauta 

ultrapassou o PL nº 434/2011, demonstrando a complexidade em jogo trazida pela 

proposta de aumento de sua jornada de trabalho. 
207

 

                                                                                                                                                                          
senadores Eduardo Braga (PMDB-AM) e Flexa Ribeiro (PSDB-PA). Foi proposto que a CISTAC 

deverá atuar por 12 meses, realizando audiências públicas para discutir, entre outros assuntos, a 

atuação dos órgãos responsáveis pela gestão e fiscalização do setor; a situação da aviação comercial, 

com ênfase nos serviços regionais; a formação de pessoal e as condições de trabalho dos pilotos; a 

manutenção de aeronaves; e as concessões de aeroportos. 
206

  “(...) Eu já me dou por satisfeito por ter provocado essa discussão quando apresentei projeto de lei no 

sentido de nós alterarmos, fazermos algumas modificações no trabalho dos aviadores. Foi um tema 

polêmico; de todos os temas com que nos envolvemos no Senado, foi o que mais me originou e-mails, 

comentários nas redes sociais. Vi que os profissionais da área não gostaram muito que mexêssemos 

nisso. Procurei o Senador Vicentinho, que me disse que cuidaria desse assunto porque era da área. De 

fato, é um aviador não antigo, porque bastante moço ainda, mas um aviador experiente. Eu até disse 

ao Senador Vicentinho: se esse negócio incomoda tanto, não há problema. Eu quis fazer alguma coisa 

para começarmos uma discussão. E também a sociedade precisa entender que a entrada de um projeto 

de lei, a provocação de um projeto de lei não significa que vai virar lei; significa que vai gerar uma 

discussão. E o início dessa discussão surgiu por aí. E o Senador Vicentinho me disse que eu não 

precisaria retirar esse projeto de lei porque ele estava conversando com a categoria e que então 

iríamos aproveitar esse momento em que a categoria se mobiliza para combater ou discutir esse 

projeto, e vamos propor então uma discussão mais ampla sobre a aviação civil no Brasil. Acho que 

está muito bem colocado, e vejo, pelos nomes que V. Exª colocou aqui, que tem representantes dos 

pilotos e das categorias que estão aqui.” Fragmento da Ata da 1ª REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO 

TEMPORÁRIA DE AVIAÇÃO CIVIL. Disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Per

manente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&campo

sOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento  
207

 O Senador Vicentinho Alves, presidente das reuniões da CISTAC, estimou a ocorrência de 20 (vinte) 

Audiências Públicas, deliberando o cronograma das primeiras, com a seguinte agenda: 07/03/2012 – 

1ª Audiência (realizada): Secretaria de Aviação Civil (SAC); 12/03/2012 – 2ª Audiência (realizada): 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); 19/03/2012 – 3ª Audiência (não realizada): 

http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
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Importa saber que ter iniciado sua vida profissional como piloto comercial, ser 

filho de um ex-aviador e irmão de um piloto comercial que morreu num acidente aéreo, 

pode ter favorecido o diálogo no Senado Federal. Mas um espaço para debater a 

proposta foi, sem dúvida, fundamental. A reação dos aeronautas que antes era de 

protesto e oposição passou a ser participativa. A página inicial do portal da internet da 

Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (ABRAPAC) exibe um texto que 

denota essa ideia, cuja manchete referida às Audiências Pública apresenta a CISTAC 

como um espaço favorável ao debate e convoca os pilotos a participarem de um 

processo positivo de importantes mudanças para o setor: “AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 

Pilotos, estão sendo discutidas importantes mudanças para o setor. Você não vai ficar de 

fora, não é? Participe dos debates promovidos pela Subcomissão Temporária sobre 

Aviação Civil!”. 
208

 Com relativa aderência dos trabalhadores, o debate pôde, então, ser 

continuado. 

Notamos, assim, que as situações de trabalho requerem um esforço permanente de 

quem tenta as compreender e confluem questões que vinculam o corpo, o psiquismo e 

as normas. Diante do trabalho estamos sujeitos aos encontros mais inesperados que nos 

levam a questionar sobre como se articulam valores éticos, políticos, públicos e 

                                                                                                                                                                          
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA); 26/03/2012 – 4ª Audiência (realizada): 

Empresa Brasileira de Administração Aeroportuária (INFRAERO); 09/04/2012 – 5ª Audiência 

(realizada): Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (CENIPA); 17/04/2012 - 6ª 

Audiência (realizada): Aviação Geral; 23/04/2012 – 7ª Audiência (realizada): Táxis Aéreos; 

02/05/2012 – 8ª Audiência (realizada): Aviação Experimental; 08/05/2012 – 9ª Audiência (realizada): 

Aviação Comercial e Linhas Aéreas; 15/05/2012 – 10ª Audiência (realizada): Indústria das linhas 

Aéreas (visão internacional) – IATA e ICAO; 22/05/2012 – 11ª Audiência (prevista): Sindicato dos 

Aeronautas, dos Aeroviários e Aeroportuários; 29/05/2012 – 12ª Audiência (prevista): Manutenção de 

Aeronaves; 05/06/2012 – 13ª Audiência (prevista): Formação de Recursos Humanos; 12/06/2012 – 

14ª Audiência (prevista): Tema Aberto. E para as Audiências Regionais, com datas sujeitas a 

entendimentos com os órgãos regionais, temos a seguinte previsão: 19/06/2012 - 15ª Audiência 

Pública: Regional Nordeste – Recife; 27/06/2012 - 16ª Audiência Pública: Regional Norte – Belém; 

03/07/2012 - 17ª Audiência Pública: Regional Norte – Manaus; 10/07/2012 - 18ª Audiência Pública: 

Regional Centro-Oeste – Goiânia. 
208

 Na sequência, existe um link, onde lê “Clique aqui para ter acesso ao cronograma de reuniões”, que 

abre uma página onde figura a seguinte carta aos pilotos, postada no dia 27 de março de 2012: 

“Prezados pilotos, Instalada em fevereiro deste ano, a Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil 

está promovendo uma série de audiência públicas voltadas a debater políticas públicas para o setor. 

Importantes autoridades e representantes de órgãos e entidades da aviação civil estão sendo 

convidados para essas reuniões a fim de prestarem suas contribuições. Dado o nosso papel crucial na 

aviação, seremos os principais afetados por eventuais mudanças. Depende nós fazer com que o 

impacto dessas alterações seja positivo, saudável para o exercício de nossa profissão. Portanto, 

participe das audiências públicas (mais abaixo, o cronograma das reuniões). É a oportunidade que 

você tem não só de cobrar das autoridades competentes as mudanças necessárias, como também 

propor a elas sugestões para o aperfeiçoamento do sistema de transporte aéreo. A ABRAPAC já está 

fazendo a sua parte, enviando representantes para acompanhar as reuniões e até disponibilizando 

gratuitamente o traslado Aeroporto-Senado Federal-Aeroporto para os pilotos que se prontificarem a 

participar das audiências públicas. Agora falta você fazer a sua. ABRAPAC”. Consultado em abril de 

2012 em: http://abrapac.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=590  

http://abrapac.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=590
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privados. Os variados temas das reuniões distribuídas entre as vinte Audiências 

programadas pelo relator envolveu quase todos os representantes da aviação civil 

brasileira em seus mais variados setores.
209

 Foram tantos assuntos e tantos debates 

gerados por uma proposta pontual de alteração da jornada de trabalho a partir de 

requisitos objetivos e numéricos previstos pela norma que somos levados a constatar 

que nesse contexto, política e trabalho se enredam numa trama de difícil distinção em 

que se conjugam os mais variados temas em torno do debate de normas do homem-

trabalhador. 

                                                           
209

 Durante a 2ª reunião realizada no dia 29 de fevereiro de 2012 , o Senador Vital do Rêgo foi eleito 

Vice-Presidente e o Senador Eduardo Braga foi designado Relator da Subcomissão CISTAC. Foi 

aprovado o requerimento apresentado pelo Senador Vicentinho Alves para ocorrer ciclos de 

audiências públicas sobre políticas públicas para a aviação civil brasileira, seguindo a seguinte 

agenda: 1ª Audiência – Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); 2ª Audiência – Secretaria de 

Aviação Civil (SAC); 3ª Audiência – Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA); 4ª 

Audiência – Empresa Brasileira de Administração Aeroportuária (INFRAERO); 5ª Audiência – 

Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA); 6ª Audiência – Aviação 

geral; 7ª Audiência – Táxis aéreos; 8ª Audiência – Aviação comercial; 9ª Audiência – Indústria das 

linhas aéreas (visão internacional) – IATA; 10ª Audiência – Aviação regional; 11ª Audiência – 

Sindicato Nacional dos Aeronautas e Associações; 12ª Audiência – Manutenção de aeronaves; 13ª 

Audiência – Formação de recursos humanos; 14ª Audiência – Concessões de aeroportos; 15ª 

Audiência – Belém–PA; 16ª Audiência – Manaus–AM; 17ª Audiência – Recife–PE; 18ª Audiência – 

Goiânia–GO; 19ª Audiência – São Paulo–SP; e 20ª Audiência – Porto Alegre–RS. Na 3ª reunião da 

CISTAC, ocorrida no dia 07 de março , o Secretário de Aeroportos e o Secretário de Política 

Regulatória da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República apresentaram as políticas 

públicas relacionadas à privatização dos aeroportos civis brasileiros. No dia 12 de março ocorreu a 4ª 

reunião da CISTAC , com a presença do Sr. Cláudio Passos Simão, Diretor de Aeronavegabilidade da 

ANAC, que apresentou os diferentes segmentos de atuação da Agência e suas ações regulatórias. O 

Sr. George William Cesar de Araripe Sucupira, Presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de 

Aeronaves e Vice-Presidente do International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations, 

mediou o debate. No dia 26 de março, o Plano Estratégico para a malha e sítios aeroviários federais 

foi debatido durante a 5ª reunião CISTAC . O Senador Vital do Rêgo fora designado pelo presidente 

Senador Vicentinho Alves para ser o Relator da Subcomissão, em substituição ao Senador Eduardo 

Braga. As exposições foram feitas por Faizi Rahnemay Rabbani, Superintendente de Infraestrutura 

Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; Luiz Kavumi Miyada, Assessor da 

Diretoria de Aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; Cláudio 

Jorge Pinto Alves, Professor Titular do Departamento de Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica – ITA; Rui Thomaz de Aquino, Membro do Conselho Internacional de Aviação 

Executiva – IBAC; e José Henrique Gracioso Moraes, Empresário e Piloto Comercial Sênior. No dia 9 

de abril, a 6º reunião CISTAC teve como convidados o Sr. Brigadeiro do Ar Carlos Alberto da 

Conceição, Chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA; Sr. 

Carlos Eduardo Magalhães Silveira Pelegrino, Diretor de Operações de Aeronaves da ANAC; Sr. 

David da Costa Faria Neto, Superintendente de Segurança de Operação da ANAC; e o Sr. Ronaldo 

Lemos, Agente de Segurança de Voo. Em 17/04/2012 as políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento da aviação geral foram discutidas na 7º reunião CISTAC. Estiveram presentes a Sra. 

Clarice Bertoni Lacerda Rodrigues - Secretária de Navegação Aérea Civil da Secretaria de Aviação 

Civil da Presidência da República - SAC/PR; e o Sr. Wagner William de Souza Moraes - Gerente 

Geral de Operações de Transporte Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. 



217 

 

Referências 

 

 

AALTONEN M.V.P., UUSI-RAUVA E., SAARI J., ANTTI-POIKA M., RASANEN 

T., VINNI K. “The accident consequence tree method and its application by real-time 

data collection in the finnish furniture industry”. Safety Science, v. 23, n. 1, p. 11-26, 

1996. 

ABREU, F. V. FOQA - Flight Operational Quality Assurance. Faculdade de Ciências 

Aeronáuticas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2009. 

(Monografia). Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/viewFile/6621/4831 

ADAMS, R. J. , THOMPSON, J. L. Aeronautical decision making for helicopter pilots, 

U.S. Department of Transportation (DOT)/U.S. Federal Aviation Administration (FAA) 

Report No. DOT/FAA/PM-86/45. February, 1987. 

ALMEIDA, I. M. Construindo a culpa e evitando a prevenção: caminhos da 

investigação de acidentes do trabalho em empresas de município de porte médio. 

Botucatu, São Paulo, 1997. Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2001. (Tese de Doutorado). 

Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-01112001-

145305/pt-br.php 

__________. “Quebra de paradigma”. Proteção, nº 125, págs. 80-85, 2002.  

__________. “Quebra de paradigma - contribuições para a ampliação do perímetro das 

análises de acidentes do trabalho”. In: BRASIL. Caminhos da análise de acidentes do 

trabalho. Brasília: MTE, Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, 2003. Disponível 

em: http://www.mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_analise_acidente.pdf  

AMALBERTI, R. La conduite des systèmes à risques. Paris : Le Travail Humain / 

Presses Universitaires de France, 1996. 

__________. The paradoxes of almost safe transportation systems. Safety Science 37,  

p.p. 109-126. Pergamon Elsevier Science Ltd., 2001. Disponível em: 

http://www.ida.liu.se/~eriho/SSCR/images/Amalberti%20_(2001).pdf 

AMARO, R. A. “Aviação civil brasileira: sistemas integrados de transporte aéreo 

regional”. Depoimento à Comissão Parlamentar de inquérito da Câmara Federal, 1976. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/viewFile/6621/4831
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-01112001-145305/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6134/tde-01112001-145305/pt-br.php
http://www.mte.gov.br/seg_sau/pub_cne_analise_acidente.pdf
http://www.ida.liu.se/~eriho/SSCR/images/Amalberti%20_(2001).pdf


218 

 

ALVARADO, M. J. Human factors in aviation safety. Napa: Geis-Alvarado & 

Associates, The International Safety Institute, 1998. 

ANDERSON, J. R. Psicologia cognitiva e suas implicações experimentais. Rio de 

Janeiro: LTC Editora, 2004. 

ARAUJO, R. C. S. S. O trabalho na aviação e as práticas de saúde sob o olhar do 

controlador de tráfego aéreo. Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000. (Dissertação de 

mestrado). 

ATHAYDE, M. R. C., Gestão de coletivos de trabalho e modernidade: questões para a 

Engenharia de Produção. COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 1996. (Tese de 

Doutorado). 

__________. BRITO, J. “Ergologia e um livro – ferramenta, uma tecelagem que se 

propaga”, In: SCHWARTZ, Y; DURRIVE, L. Trabalho e ergologia. Niterói: Editora da 

UFF, 2010. 

AUSTIN, J. L. (1962) Quando dizer é fazer. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 

BEST, J. B. Cognitive psychology. Los Angeles: West Publishing Company, 1995. 

BIRD, F. E. Administración moderna del control total de perdidas.  Madrid: Consejo 

Interamericano de Seguridad, 1975. 

BOUTET, J. “Quand le travail rationalize le langage”. In: KERGOAT, J., BOUTET J., 

JACOT, H., LINHART, D. Le monde du travail. Paris: Éditions La Découverte, pp. 

153-164, 1998. 

BRASIL. ABNT, “NBR 14280 - Cadastro de acidente do trabalho – procedimento e 

classificação”. Norma Técnica, Associação Brasileira de Normas Técnicas, fevereiro 

2001. Disponível em: http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2449  

__________. Ata da 1ª Reunião da subcomissão temporária de aviação civil – CISTAC, 

2ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura, realizada em 09 de fevereiro de 2012. 

Disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Com

issao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011

&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Docume

nto  

__________. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm  

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2449
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp?action=AvancadaTradicionalSil&niveis=Comissao&niveis=Permanente&niveis=CISTAC&niveis=Ata&niveis=&dataDe=01/12/2011&dataAte=20/05/2012&camposOrdenacao=dat_documento@DESC@Data%20Documento
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm


219 

 

__________. Decreto nº 2.319, de 28 de dezembro de 1910. “Concede uma pensão 

mensal de 300$, repartidamente, à viuva e à filha do 1º tenente Juventino Fonseca, 

morto em serviço militar”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2319-28-dezembro-

1910-586634-publicacaooriginal-110261-pl.html  

__________. Decreto nº 16.983, de 22 de julho de 1925. “Aprova o regulamento para os 

serviços civis de navegação aérea”. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=49256&tipoDocume

nto=DEC&tipoTexto=PUB  

__________. Decreto de nº 19.902, de 22 de Abril de 1931. “Dispõe sobre a criação e 

organização do Departamento de Aeronáutica Civil”. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/286089.pdf  

__________. Decreto nº 20.914, de 06 de janeiro de 1932. “Regula a execução dos 

serviços aeronáuticos civis”. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=32054&tipoDocume

nto=DEC&tipoTexto=PUB  

__________. Decreto nº 24.015, de 15 de março de 1934. “Autoriza a celebração de 

contrato para o estabelecimento e a execução da linha aérea Belém-Manaus”. 

Disponível em: http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24015-

15-marco-1934-526214-republicacao-78586-pe.html  

__________. Decreto-Lei nº 2.961, de 20 de janeiro de 1941. “Cria o Ministério da 

Aeronáutica”. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=103316&tipoDocum

ento=DEL&tipoTexto=PUB  

__________. Decreto nº 24.749, de 05 de abril de 1948. “Aprova o Regulamento para o 

Serviço de Investigação de Acidentes Aeronáuticos”. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=105958&tipoDocum

ento=DEC&tipoTexto=PUB  

__________. Decreto-Lei 3302, de maio de 1941. “Dá nova denominação às Forças 

Aéreas Nacionais e aos seus estabelecimentos”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3302-22-maio-1941-

413224-publicacaooriginal-1-pe.html 

__________. Decreto-Lei nº 3.462, de 25 de julho de 1941. “Autoriza a Panair do 

Brasil, S.A., a construir, melhorar e aparelhar os aeroportos em Amapá, Belém, São 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2319-28-dezembro-1910-586634-publicacaooriginal-110261-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2319-28-dezembro-1910-586634-publicacaooriginal-110261-pl.html
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=49256&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=49256&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/286089.pdf
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=32054&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=32054&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24015-15-marco-1934-526214-republicacao-78586-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24015-15-marco-1934-526214-republicacao-78586-pe.html
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=103316&tipoDocumento=DEL&tipoTexto=PUB
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=103316&tipoDocumento=DEL&tipoTexto=PUB
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=105958&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=105958&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3302-22-maio-1941-413224-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3302-22-maio-1941-413224-publicacaooriginal-1-pe.html


220 

 

Luiz, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador, e dá outras providências”. Disponível 

em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3462-25-julho-

1941-413450-norma-pe.html 

__________. Decreto nº 8.352, de 8 de Dezembro de 1941. “Aprova o Regulamento do 

Tráfego Aéreo do Ministério da Aeronáutica”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8352-8-dezembro-1941-

323407-norma-pe.html 

__________. Decreto nº 21.713, de 27 de agosto de 1946. “Promulga a Convenção 

sobre Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago a 7 de Dezembro de 1944, e 

firmada pelo Brasil, em Washington, a 29 de Maio de 1945”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-21713-27-agosto-1946-

341788-norma-pe.html 

__________. Decreto nº 30.111, de 29 de outubro de 1951. “Dá nova redação ao 

capítulo 8 do Regulamento do Tráfego Aéreo, aprovado pelo Decreto n° 8.352, de 9 de 

dezembro de 1941”. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=162071&tipoDocum

ento=DEC&tipoTexto=PUB 

__________. Decreto nº 50.660, de 29 de maio de 1961. “Regulamenta o exercício da 

profissão de aeronauta”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50660-29-maio-1961-

390229-norma-pe.html 

__________. Decreto nº 57.055, de 11 de outubro de 1965. “Aprova o Regulamento 

para o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos”. Disponível 

em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=57055&tipo_norma

=DEC&data=19651011&link=s 

__________. Decreto-Lei nº 18, de 24 de agosto 1966. “Dispõe sôbre o exercício da 

profissão de aeronauta e dá outras providências”. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0018.htm 

__________. Decreto-Lei nº 78, de 8 de dezembro de 1966. “Altera e acrescenta 

dispositivos no Decreto-lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, que dispõe sobre o exercício 

da profissão do aeronauta e dá outras providências”. Disponível em: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126175/decreto-lei-78-66 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3462-25-julho-1941-413450-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3462-25-julho-1941-413450-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8352-8-dezembro-1941-323407-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-8352-8-dezembro-1941-323407-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-21713-27-agosto-1946-341788-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-21713-27-agosto-1946-341788-norma-pe.html
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=162071&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=162071&tipoDocumento=DEC&tipoTexto=PUB
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50660-29-maio-1961-390229-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50660-29-maio-1961-390229-norma-pe.html
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=57055&tipo_norma=DEC&data=19651011&link=s
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=57055&tipo_norma=DEC&data=19651011&link=s
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0018.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126175/decreto-lei-78-66


221 

 

__________. Decreto nº 60.076, de16 de janeiro de 1967. “Regulamenta o Decreto-Lei 

nº 18, de 24 de agosto de 1966, alterado pelo de nº 78, de 8 de dezembro de 1966, que 

dispõem sôbre o exercício da profissão de aeronauta”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60076-16-janeiro-1967-

400995-norma-pe.html 

__________. Decreto nº 60.521, de 31 de março de 1967. “Estabelece a estrutura básica 

da organização do Ministério da Aeronáutica”. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60521-31-marco-1967-

401575-norma-pe.html 

__________. Decreto nº 65.144, de 12 de setembro de 1969. “Institui o Sistema de 

Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica e dá outras providências”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65144.htm  

__________. Decreto nº 74.332, de 29 de julho de 1974. “Dá nova redação a 

dispositivos do Decreto nº 60.076, de 16 de janeiro de 1967, que regulamenta o 

Decreto-Lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, alterado pelos Decreto-Lei nº 78, de 8 de 

dezembro de 1966, e Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de aeronauta”. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-

1979/decreto-74332-29-julho-1974-423149-norma-pe.html 

__________. Departamento de Aeronáutica Civil. Portaria nº 69 de 27 de abril de 1938.  

__________. Ministério da Aeronáutica. Portaria nº 404 de 16 de novembro de 1951. 

“Fixa os limites de tempo de voo dos tripulantes de aeronaves de linhas aéreas”. 

__________. Decreto nº 5.731, de 20 março de 2006. “Dispõe sobre a instalação, a 

estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e aprova o seu 

regulamento”. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5731.htm  

__________. Departamento de Aviação Civil. Portaria 133, de 18 de março de 1974. 

__________. Departamento de Aviação Civil. Portaria nº 20, de 10 de março de 1978 

__________. Departamento de Aviação Civil. Sistema de Gerenciamento da Segurança 

Operacional (SGSO) em Aeroportos.  Instrução de Aviação Civil 139-1002 (IAC 139-

1002), 2005. Disponível em: http://www2.anac.gov.br/biblioteca/iac/IAC139_1002.pdf  

__________. Departamento de Aviação Civil. Treinamento em gerenciamento de 

recursos de equipes (corporate resource management – CRM). Instrução de Aviação 

Civil (IAC) 060-1002A, 2005. Disponível em: 

http://www.anac.gov.br/biblioteca/iac/IAC060_1002A.pdf  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60076-16-janeiro-1967-400995-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60076-16-janeiro-1967-400995-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60521-31-marco-1967-401575-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-60521-31-marco-1967-401575-norma-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65144.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-74332-29-julho-1974-423149-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-74332-29-julho-1974-423149-norma-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5731.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5731.htm
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/iac/IAC139_1002.pdf
http://www.anac.gov.br/biblioteca/iac/IAC060_1002A.pdf


222 

 

__________. Ministério da Aeronáutica. Portaria nº 716 GM5, de 7 de gosto de 1958. 

“Fixa os limites de tempo de voo dos tripulantes de aeronaves de linhas aéreas”.  

__________. Ministério da Aeronáutica. Portaria nº 701 - GM5, de 22 de setembro de 

1960. “Regula a composição das tripulações, a habilidade a ser exigida dos tripulantes 

de voo e a duração dos trabalhos destes nas aeronaves a jato, na Aviação Comercial”. 

__________. Ministério da Aeronáutica. Portaria 143, em 21 de novembro de 1972. “O 

Diretor Geral do Departamento de Aviação Civil, a fim de regulamentar a composição 

de tripulação, conforme determina o art. 7º do Decreto nº 60.076 de 16-1-67, que 

regulamenta o Decreto nº 18, de 24 de agosto de 1966, alterado pelo Decreto-lei nº 78, 

de 8-12-66, de 8-12-66, que dispõe sobre o exercício da profissão de aeronauta, 

resolve:”. 

__________. Instrução do Comando da Aeronáutica ICA 100-12 “Regras do ar e 

serviços de tráfego aéreo”, de 2006. Disponível em: 

http://www.fab.mil.br/portal/legislacoes/ica_100-012_160206.pdf 

__________. Instrução do Comando da Aeronáutica ICA 3-9 “Reporte confidencial 

para a segurança operacional (RCSO)”, de 2009. Disponível em: 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sq

i=2&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenipa.aer.mil.br%2Fcenipa%2Fi

ndex.php%2Flegislacao%2Fcategory%2F2-ica-instrucao-do-comando-da-

aeronautica%3Fdownload%3D16%253Aica-3-7&ei=PnDOT6D0BsmZgwfN-

NFh&usg=AFQjCNG9XwqSwEZuIffbC-OplKmvelLdYQ 

__________. Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. “Dá nova redação ao artigo 27 do 

Decreto-lei nº 18, de 24 de agosto de 1966, que dispõe sobre o exercício da profissão de 

Aeronauta”. Disponível em: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=121892&tipoDocum

ento=LEI&tipoTexto=PUB 

__________. Lei nº 7.183, de 05 de abril de 1984. “Regula o exercício da profissão de 

aeronauta, e dá outras providências”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7183.htm  

__________. Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. “Dispõe sobre o Código 

Brasileiro de Aeronáutica”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7565.htm  

__________. Lei Nº 10.871, de 20 de maio de 2004. “Dispõe sobre a criação de 

carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas 

http://www.fab.mil.br/portal/legislacoes/ica_100-012_160206.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenipa.aer.mil.br%2Fcenipa%2Findex.php%2Flegislacao%2Fcategory%2F2-ica-instrucao-do-comando-da-aeronautica%3Fdownload%3D16%253Aica-3-7&ei=PnDOT6D0BsmZgwfN-NFh&usg=AFQjCNG9XwqSwEZuIffbC-OplKmvelLdYQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenipa.aer.mil.br%2Fcenipa%2Findex.php%2Flegislacao%2Fcategory%2F2-ica-instrucao-do-comando-da-aeronautica%3Fdownload%3D16%253Aica-3-7&ei=PnDOT6D0BsmZgwfN-NFh&usg=AFQjCNG9XwqSwEZuIffbC-OplKmvelLdYQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenipa.aer.mil.br%2Fcenipa%2Findex.php%2Flegislacao%2Fcategory%2F2-ica-instrucao-do-comando-da-aeronautica%3Fdownload%3D16%253Aica-3-7&ei=PnDOT6D0BsmZgwfN-NFh&usg=AFQjCNG9XwqSwEZuIffbC-OplKmvelLdYQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenipa.aer.mil.br%2Fcenipa%2Findex.php%2Flegislacao%2Fcategory%2F2-ica-instrucao-do-comando-da-aeronautica%3Fdownload%3D16%253Aica-3-7&ei=PnDOT6D0BsmZgwfN-NFh&usg=AFQjCNG9XwqSwEZuIffbC-OplKmvelLdYQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CE8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cenipa.aer.mil.br%2Fcenipa%2Findex.php%2Flegislacao%2Fcategory%2F2-ica-instrucao-do-comando-da-aeronautica%3Fdownload%3D16%253Aica-3-7&ei=PnDOT6D0BsmZgwfN-NFh&usg=AFQjCNG9XwqSwEZuIffbC-OplKmvelLdYQ
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=121892&tipoDocumento=LEI&tipoTexto=PUB
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=121892&tipoDocumento=LEI&tipoTexto=PUB
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7183.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7565.htm


223 

 

Agências Reguladoras, e dá outras providências”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.871.htm  

__________. Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005. “Cria a Agência Nacional de 

Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11182.htm  

__________. Lei Nº 11.292, de 26 de abril de 2006. “Altera as Leis nos 9.986, de 18 de 

julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências 

Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de 2003, que dispõe sobre o Quadro de 

Pessoal da Agência Nacional de Águas - ANA; 10.862, de 20 de abril de 2004, que 

dispõe sobre a criação do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira de 

Inteligência - ABIN; 10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe sobre a criação de 

carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias especiais, denominadas 

Agências Reguladoras; 11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência Nacional 

de Aviação Civil - ANAC; 9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece normas para 

outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos; cria cargos na 

Carreira de Diplomata, no Plano de Cargos para a Área de Ciência e Tecnologia, do 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG; 

autoriza a prorrogação de contratos temporários firmados com base no art. 81-A da Lei 

no 8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei no 10.871, de 20 de maio de 2004; 

revoga dispositivos das Leis nos 5.989, de 17 de dezembro de 1973; 9.888, de 8 de 

dezembro de 1999; 10.768, de 19 de novembro de 2003; 11.094, de 13 de janeiro de 

2005; e 11.182, de 27 de setembro de 2005, e dá outras providências”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11292.htm 

__________. Manual de Curso de Comissário de Voo (MCA 58-11). Disponível em: 

http://www.anac.gov.br/habilitacao/manualCursos.asp  

__________. Manual de Perícias Médicas da Previdência Social. Disponível em: 

http://www.rnsites.com.br/periciamedica_manuais.htm 

__________. Portaria Interministerial S-N, de 13 de novembro de 1959. “Os Ministros 

de Estado dos Negócios do Trabalho, Industria e Comércio, e da Aeronáutica, no uso 

das atribuições que lhe conferem o art. 91, número II, da Constituição Federal, o artigo 

913 da Consolidação das Leis do Trabalho e o art. 64 do Decreto 8.352, de 9 de 

dezembro de 1941, na redação que lhe deu o Decreto nº 30.111, de 29 de outubro de 

1951; e atendendo à necessidade e conveniência de regular, à vista do que lhe é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.871.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11182.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11292.htm
http://www.anac.gov.br/habilitacao/manualCursos.asp
http://www.rnsites.com.br/periciamedica_manuais.htm


224 

 

peculiar, os aspectos básicos da profissão de aeronauta, RESOLVEM, para esse efeito, 

expedir as seguintes Instruções Conjuntas:”.  

__________. Ministério da Aeronáutica. Portaria nº 521 GM5, de 24 de maio de 1962. 

“Complementa as normas estabelecidas no Decreto nº 50.660 de 29 de maio de 1961 

(Regulamenta o exercício da profissão de aeronauta)”. 

__________. Projeto de Lei do Senado, nº 434 de 2011. “Altera a Lei nº 7.183, de 5 de 

abril de 1984, para modificar a jornada de trabalho do aeronauta”. Disponível em: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101327  

__________. Departamento de Aviação Civil. Regulamento brasileiro de homologação 

aeronáutica n° 61 (RBHA 61). “Requisitos para Concessão de Licenças de Pilotos e de 

Instrutores de Voo”. Disponível em: 

http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha61.pdf  

__________. Departamento de Aviação Civil. Regulamento brasileiro de homologação 

aeronáutica RBHA nº 67. “Inspeção de saúde e certificado de capacidade física”. 

Disponível em: http://www.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha067.pdf  

__________. Departamento de Aviação Civil. Regulamento brasileiro de homologação 

aeronáutica RBHA nº 121. “Requisitos operacionais: operações domésticas, de bandeira 

e suplementares”. Disponível em: http://www.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha121.pdf  

__________. Departamento de Aviação Civil. Regulamento brasileiro de homologação 

aeronáutica RBHA nº 135. “Requisitos operacionais: operações complementares e por 

demanda”. Disponível em: http://www.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha135.pdf  

__________. Agência Nacional de Aviação Civil. Regulamento brasileiro de aviação 

civil RBAC nº 67. “Requisitos para concessão de certificados médicos aeronáuticos, 

para o credenciamento de médicos e clínicas e para o convênio com entidades públicas”. 

Disponível em: http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbac/RBAC67EMD00.pdf  

CANGUILHEM, G. (1966) O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1978. 

COSENDEY, F. C. Análise ergonômica do trabalho de comissário da aviação: 

contribuições para a qualidade do exercício da função. Engenharia de Produção, da 

COPPE – UFRJ, 2000. (Dissertação de Mestrado). 

CABRAL, L. M. E. S. P. Uma proposta metodológica para treinamento 

comportamental de tripulantes em aeronaves baseada em jogos computacionais. 

Engenharia de Produção, da COPPE – UFRJ, 2006. (Dissertação de Mestrado). 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101327
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha61.pdf
http://www.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha067.pdf
http://www.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha121.pdf
http://www.anac.gov.br/biblioteca/rbha/rbha135.pdf
http://www2.anac.gov.br/biblioteca/rbac/RBAC67EMD00.pdf


225 

 

CAMPELO, F. H. F. Análise dos custos segurados e não segurados dos acidentes 

laborais numa indústria de construção de pneus. Departamento de Produção e Sistemas 

da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 2004. (Dissertação de Mestrado). 

CHUTE, R. D., WIENER, E. L., DUNBAR, M. G. e HOANG, V. R. – Cockpit/Cabin 

Crew Performance: Recent Research – 1995 – published in the proceedings of the 48th 

International Air Safety Seminar, Seattle, WA, USA. 

CHANLAT, J. F. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. v. 1, 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 1993. 

CLOT, Y. A função psicológica do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2006. 

COSTA, F. H. Síntese cronológica da aeronáutica brasileira (1685-1941). Coleção 

Aeronáutica. vol. 8. INCAER, 2003. 

COSTA, M. A. A. Curso de Investigação e Prevenção de Acidentes. Centro de 

Investigação e Prevenção de Acidentes (CENIPA), maio de 2000. (Apostila). 

COVER, T., THOMAS, J. Elements of Information Theory. NewYork: John Wiley & 

Sons, 1991. 

CUNHA, D., ORBAN, E. “Uma abordagem ergológica da carga e da intensidade de 

trabalho: notas conceituais a partir do estudo de caso da empresa La Poste”. IN 

Trabalho e abordagem pluridisciplinar, estudos Brasil, França e Argentina. São Paulo 

DIEESE; Campinas: CESIT/IE/UNICAMP, 2005. 

CUSHING, S. Fatal words: communication clashes and aircraft crashes. The 

University of Chicago Press, Chicago, 1994. 

__________. Pilot-air traffic control communications:  It‘s not (only) what  you  say,  

it‘s how you say it.  Flight Safety Foundation, V. 14, No. 7, July, 1995. 

DAHER, D. D. Discursos presidenciais de 1º de maio: a trajetória de uma prática 

discursiva. Programa de Pós-graduação em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas. 

PUC-SP, 2000. (Tese de Doutorado) 

__________. “Quando informar é gerenciar conflitos: a entrevista como estratégia 

metodológica”. The ESPecialist - Vol 19, Nº especial, 1998. 

__________. VARGENS, D. P. M. “A catação de materiais recicláveis em três cenas: 

contribuições dos estudos discursivos”. Eutomia: Edição 8 - Ano IV, Dezembro de 

2011. Disponível em: 

http://www.pgletras.uerj.br/gtlet/arquivos/DEL_CARMEN_DAHER_DAYALA_PIVA

_A_catacao_de_materiais_p203_223.pdf  

http://www.pgletras.uerj.br/gtlet/arquivos/DEL_CARMEN_DAHER_DAYALA_PIVA_A_catacao_de_materiais_p203_223.pdf
http://www.pgletras.uerj.br/gtlet/arquivos/DEL_CARMEN_DAHER_DAYALA_PIVA_A_catacao_de_materiais_p203_223.pdf


226 

 

DEJOURS, C. (1987) A loucura do trabalho, estudo de psicopatologia do trabalho. São 

Paulo, Cortez, 1992. 

__________. Travail, usure mental, nouvelle èdition augmentée. Paris, Beyard, 1993. 

__________. (1992) Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, Brasília: Paralelo 15, 2004. 

__________. “Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações”. In: 

CHANLAT, J. F. (Org.). O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. , v. I. 2ª 

ed., São Paulo: Atlas, 1993. 

__________. O fator humano. Rio de Janeiro: Editora da FGV; 1997. 

__________. (1998) A banalização da injustiça social. 7ª ed. 3ª Reimpressão, Rio de 

Janeiro: FGV, 2008. 

__________.; JAYET, C. Psychopathologie du travail et organization réelle du travail 

dans une industrie de procès, 1991. 

DESSORS, D.; SCHRAM, J. Le travail social. La peur au coeur. Informations 

Sociales, 1992. 

DIEHL, A. E. “The effectiveness of training programs in preventing aircrew error”. 

Sixth international symposium of aviation psychology. Columbus, Ohio, United States: 

Ohio State University, 1991. 

__________. “Does cockpit management training reduce aircrew error?” 22nd 

International Seminar of the International society of Air Safety Investigators. Canberra, 

Australia, November 1991. 

DUMONT, A. S. “O que eu vi, o que nós veremos”. Domínio Público, 1918. Disponível 

em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000197.pdf  

EDWARDS, E. Man and machine: systems for safety. In Proceedings of the British 

Airline Pilots Technical  Symposium. London: British Airline Pilots Associations 

(BAPA), Pp. 21-36, 1972. 

__________. Introductory Overview. IN: WIENER, E., NAGEL, D. C. Human Factors 

in Aviation. San Diego, California: Academic Press Inc., 1988. 

EVERDIJ, M. H. C., BLOM, H. A. P. Safety methods database. Rede Mundial de 

Computadores, 2010. Disponível em: http://www.nlr.nl/downloads/safety-methods-

database.pdf 

EUA. Advisory Circular AC 120-92A, Safety management systems for aviation service 

providers. FAA, 2010. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000197.pdf
http://www.nlr.nl/downloads/safety-methods-database.pdf
http://www.nlr.nl/downloads/safety-methods-database.pdf


227 

 

FAÏTA, D. “Análise das práticas linguageiras e situações de trabalho: uma renovação 

metodológica imposta pelo objeto”. In: SOUZA E SILVA, M. C. P. Linguagem e 

trabalho: construção de objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 

2002. 

FAJER, M. Sistemas de investigação dos acidentes aeronáuticos da aviação geral – 

uma análise comparativa. Programa de Pós-Graduação em de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, 2009. (Dissertação de Mestrado) 

FAJER, M.; ALMEIDA, I. M.; FISCHER, F. M. “Fatores contribuintes aos acidentes 

aeronáuticos”. Rev. Saúde Pública vol.45 nº 2 São Paulo Apr. 2011 Epub Feb 11, 2011. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102011005000003  

FAY, C. M.; MEIRA, A. L. G.; OLIVEIRA, M. R.; GUAZZELLI, C. A. B. “Asas 

cortadas: o sindicato dos aeronautas e o golpe de 1964”. História em Revista (UFPel), 

Pelotas, v. 10, p. 179-190, 2004. Disponível em: 

http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_10_claudia_fay.pdf 

FIGUEIREDO, M.; ATHAYDE, M.; BRITO, J.; ALVAREZ, D. (org.). Labirintos do 

trabalho: interrogações e olhares sobre o trabalho vivo. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

FONSECA, T. M. G.; BARROS, M. E. B. “Entre prescrições e singularizações: o 

trabalho em vias de criação”. Fractal: Revista de Psicologia, v.22 – n.1, p. 101-114, 

Jan/Abr. 2010. 

FORJAZ, M. C. S. “As origens da Embraer”. In Tempo Social, Revista de sociologia da 

USP, v. 17, n. 1, 2004, pp. 281-298. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v17n1/v17n1a11.pdf  

FOUCAULT, M. Histoire de la folie. Paris: Gallimard, 1962. 

__________. Les Mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966. 

__________. (1979) Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal LTDA., 6ª 

edição 1986. 

__________. (1975) Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2009. 

__________. (1966) As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

__________. L’archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. 

__________. (1969) A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2008. 

__________. História da Sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1988. 

__________. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102011005000003
http://www.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_10_claudia_fay.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ts/v17n1/v17n1a11.pdf


228 

 

__________. Le pouvoir psychiatrique. Paris: Seuil/Gallimard, 2004. 

FLETCHER, J. A.; Douglas, H.M. Total environmental control. Toronto: Hunter Rose 

Cia., 1974. 

FOUSHEE, H. C.; MANOS, K. L. Information transfer within the cockpit problems in 

intra-cockpit communications. NASA Technical Paper 1875, 1981. 

FRANÇA, M. B. “No princípio dialógico da linguagem, o reencontro do homo loquens 

com o ser humano industrioso”. In: FIGUEIREDO, M.; ATHAYDE, M.; BRITO, J.; 

ALVAREZ, D. (org.). Labirintos do trabalho: interrogações e olhares sobre o trabalho 

vivo. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

__________. Uma comunidade dialógica de pesquisa: atividade e discurso em guichê 

hospitalar. São Paulo: EDUC – Editora PUC-SP, 2007. 

FREUD, S. A interpretação dos sonhos. Obras Completas, Standart Edition Brasileira. 

Rio de Janeiro: Editora Imago, v. IV, 1969. 

GALLAGER, R. G. “Claude E. Shannon: a retrospective on his life, work, and impact”.  

IEEE Transactions On Information Theory.  vol. 47, nº 7, 2681 – 2695, 2001. 

GARCIA, J. L. Sobre as origens da crítica da tecnologia na teoria social: Georg 

Simmel e a autonomia da tecnologia. São Paulo: Scientiæ zudia, v. 5, n. 3, p. 287-336, 

2007. Disponível em: http://www.scientiaestudia.org.br/revista/PDF/05_03_02.pdf  

GARDNER, H. (1985) The mind’s new Science. New York: Basics Books, 1987. 

GANIMI, O. M. P. “Aspectos periciais da avaliação psicológica no Centro de Medicina 

Aeroespacial (CEMAL)”, In: Revista Médica da Aeronáutica do Brasil, RMAB 52 

Jan./Dez. 2002 BR ISSN 0370-6141. Disponível em: 

http://www.dirsa.aer.mil.br/revistas/Sumario2.htm 

GOLDMAN, S. Information theory. Prentice-Hall Eletricall Engineering Series. 3º ed. 

New York, 1953. 

GRAYSON, R. L.; BILLINGS, C.E. “Information transfer between air traffic control 

and aircraft: Communication problems in flight operations.” In BILLINGS, C. E. e 

CHEANEY E. S. Information transfer problems in the aviation system, Eds. NASA 

Rep. Technical Paper 1875, NASA Ames Research Center, Moffett Field, Calif., 1981. 

GRAYSON, R. L. Effects of the introduction of the discrete address Beacon System 

Data Link on air/ground information transfer problems. NASA Contractor Report 

166165, July, 1981. 

GUATTARI, F. As três ecologias. São Paulo: Papirus, 1993. 

http://www.scientiaestudia.org.br/revista/PDF/05_03_02.pdf
http://www.dirsa.aer.mil.br/revistas/Sumario2.htm


229 

 

GUÉRIN, F.; Laville, A.; Daniellou, F.; Duraffourg, J.; Kerguelen, A. Comprendre le 

travail pour le transformer: la pratique de l’ergonomie. Paris: ANACT, 1991. 

HAGGLUNG, G. “Causes of injury in industry: the ‘unsafe act’ theory”. In: 

PETERSEN, D.; GOODALE, J. Readings in industrial accident prevention. New York: 

McGraw-Hill, 1980. Pp. 18-23. 

HAWKINS, F. H. “Human factors education in european air transport operations”. In: 

Breakdown in human adaptation to stress towards a multidisciplinary approach, Vol. 1, 

for the Commission of the European Communities. The Hague: Martinus Nijhoff, 1984. 

__________. Human factors in flight. Aldershot, UK: Gower Technical Press, 1987. 

__________. (1987) Human factors in flight. Aldershot : Ashgate, 1993. 

HELMERICH R. L.; MERRITT A. C. Culture at work in aviation and medicine. 

Aldershot: Ashgate, 1998. 

__________. Safety and error management: The role of Crew Resource Management. 

In: HAYWARD B. J.; LOWE A. R.  Aviation Resource Management. Aldershot, UK: 

Ashgate, 2000. 

HELMREICH, R. L.; MERRITT, A.C.; WILHELM, J. A. The evolution of Crew 

Resource Management training in commercial aviation. International Journal of 

Aviation Psychology, 9(1), 19-32, 1999. 

HEINRICH, H. W. (1931) Industrial Accident Prevention: a scientific approach. New 

Yorque: McGraw-Hill Book Company Inc., 1959. 

HOLLNAGEL, E. Human reliability analysis: context and control. San Diego, CA: 

Academic Press, 1993. 

HUBERMAN, L. (1936) História da riqueza dos homens. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1972. 

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO). Human factors digest 

nº 1 - Fundamental human factors concepts. Circular 216-AN/131, 1989. 

__________. Human factors digest nº 2 - Flight crew training: cockpit resource 

management (CRM) and line-oriented flight training (LOFT) - Circular 217-AN/132, 

1989.  

__________. Human factors digest nº 3 - training of operational personnel in human 

factors - Circular 227-AN/136, 1991. 

__________. Human factors digest nº 4 - Proceedings of the ICAO Human Factors 

Seminar (Leningrad, April 1990) - Circular 229-AN/137, 1990. 



230 

 

__________. Human factors digest nº 5 - Operational implications of automation in 

advanced technology flight decks - Circular 234-AN/142, 1992. 

__________. Human factors digest nº 6 - Ergonomics - Circular 238-AN/143, 1992. 

__________. Human factors digest nº 7 - investigation of human factors in accidents 

and incidents - Circular 240-AN/144, 1993. 

__________. Human factors digest nº 8 - Human factors in air traffic control - Circular 

241-AN/145, 1993. 

__________. Human factors digest nº 9 - Proceedings of the Second ICAO Flight Safety 

and Human Factors Global Symposium (Washington D.C., April 1993) - Circular 243-

AN/146, 1993. 

__________. Human factors digest nº 10 - Human factors, management and 

organization - Circular 247-AN/148, 1993. 

__________. Human factors digest nº 11 - Human factors in CNS/ATM systems - 

Circular 249-AN/149, 1994. 

__________. Human factors digest nº 12 - Human factors in aircraft maintenance and 

inspection - Circular 253-AN/151, 1995. 

__________. Human factors digest nº 13 - Proceedings of the Third ICAO Global 

Flight Safety and Human Factors Symposium (Auckland, April 1996) - Circular 266-

AN/158, 1996. 

__________. Human factors digest nº 14 - Proceedings of the Fourth ICAO Global 

Flight Safety and Human Factors Symposium (Santiago, Chile, April 1999) - Circular 

277-AN/163, 1999. 

__________. Human factors digest nº 15 - Human factors in cabin safety - Circular 

300-AN/173, 2003. 

__________. Human factors digest nº16 - Cross-cultural factors in aviation safety - 

Circular 302-AN/175, 2004. 

__________. Doc 9683-AN/950 - Human factors training manual, 1998.  

__________. Doc 9758 - Human factors guidelines for air traffic management (ATM) 

systems, 2000. 

__________. Doc 9803 AN/761 - Lines operations safety audit (LOSA), 2002. 

__________. Doc 9806 AN/763 - Human factors guidelines for safety audits manual, 

2002. 

__________. Doc 9808 AN/765 - Human factors in civil aviation security operations, 

2002. 



231 

 

__________. Doc 9824 AN/450 - Human factors guidelines for aircraft maintenance 

manual, 2003. 

__________. Doc 9966 - Fatigue risk management systems – FRMS - manual for 

regulators - Unedited Version, 2011. 

__________. Doc. 4444-ATM/501 - Procedures for Air Navigation Services – Air 

Traffic Management, 15th edition, 2007. 

__________. Doc 9859 AN/474 - Safety management manual (SMM) - Second Edition, 

2009. 

__________. Doc 9859 AN/474 - Safety management manual (SMM) - Third Edition, 

2012. 

HARRIS, S. J. Improved aeronautical decision making can reduce accidents. 

Helicopter Safety, Mar/Abr 1994. 

JEFFRIES, J. W. “Unsafe acts vs. unsafe conditions”. In: PETERSEN, D., GOODALE, 

J. Readings in industrial accident prevention. New York: McGraw-Hill, 1980. 

JENSEN, R. S., BENEL, R. A. Judgment evaluation and instruction in civil pilot 

training, U. S. Department of Transportation (DOT) / U. S. Federal Aviation 

Administration (FAA) Report No. DOT / FAA / RD – 78-24, 1977. 

JENSEN, R. S. Pilot judgment and crew resource management, Brookfield Vermont: 

Ashgate Publishing Company, 1995. 

JOUANNEAUX, M. Le pilote est toujours devant – reconnaissance de l’activité du  

pilote de ligne. Toulouse: Octarès, 1999. 

__________. “Pour les pilotes de ligne, la prolifération non contrôlée de la prescription 

pose le problème des critères de son évolutivité”. SELF, 2002. Disponível em: 

http://www.ergonomie-self.org/documents/37eme-Aix-en-Provence-

2002/jouanneaux.pdf  

KOYRÉ, A. “Les philosophes et la machine. II. Les origines du machinisme”. Critique 

nº 23 e 26, 1948. 

__________. “Du monde de l’’à-peu-près” à l’univers de la précision”. In: Études 

d’histoire de la pensée philosophique. Paris: Gallimard, 1971. 

__________. Considerações Sobre Descartes. Lisboa: Presença, 1980. 

__________. “Do mundo “do mais ou menos” ao universo da precisão”. In: Estudos de 

história do pensamento filosófico. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1991. 

__________. “Os filósofos e a máquina”. In: Estudos de história do pensamento 

filosófico. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1991. 

http://www.ergonomie-self.org/documents/37eme-Aix-en-Provence-2002/jouanneaux.pdf
http://www.ergonomie-self.org/documents/37eme-Aix-en-Provence-2002/jouanneaux.pdf


232 

 

KRETZMANN, Y. T. “Estudo da mudança de restrição de participação de capital 

estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras”. Revista de Literatura dos Transportes, 

vol. 4, n. 2, p. 102, 2010. 

KUHN, T. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University of Chicago 

Press, 1996. 

LA METTRIE, J. O. (1747) Homem-máquina. Lisboa: Estampa, 1982. 

LANCMAN, S.; SZNELWAR, L. I. Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. 

Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, Brasília: Paralelo 15, 2004. 

LEPLAT J. “Quelques aspects de la complexité em Ergonomie”. IN Daniellou F. 

L’ergonomie em quête de sés príncipes. Toulouse: Octares ed., 1992. 

__________. Regards sur l’activité en situation de travail. Paris: PUF, 1997. 

LLORY, M.  Accidents industriels:  le coût du silence.  Paris: Editions L ’Harmattan, 

1996. 

__________. L’accident de la centrale nucléaire de three mile island. Paris: 

L’Harmattan, 1999. 

LOPES, J. N. P. A relação entre os custos segurado e não segurado dos acidentes do 

trabalho. São Bernardo do Campo: Centro Universitário da FEI, 2009. (Dissertação de 

Mestrado) 

MACHADO, R. “Por uma genealogia do poder”. In: FOUCAULT, M. Microfísica do 

Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

__________. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault. Rio de 

Janeiro: Edições Graal, 1982. 

__________. Foucault, a ciência e o saber. Rio de Janeiro: JORGE ZAHAR, 2006. 

MARCONDES, D. Filosofia, linguagem e comunicação. Rio de Janeiro: Ed. Cortez, 

1992. 

__________. Filosofia analítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

MATCHETTE, B, Say What?. ASRS Directline, Issue N 7, Sept 1995, 1995. 

MELLO, D. C. B. Comissárias de voo: um olhar sobre a relação entre os tempos do 

trabalho e da vida sociofamiliar. Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 

Oswaldo Cruz, 2006. (Dissertação de Mestrado). 

__________. Saúde no trabalho um estudo sobre os comissários de voo da Varig. Pós-

Graduação de Administração da Universidade Veiga de Almeida, 2005 (Monografia de 

Especialização). 



233 

 

MILLER, C. O. Investigating the management factors in an airline accident. IN: Flight 

Safety Digest. Flight Safety Foundation, May 1991. Disponível em: 

http://flightsafety.org/fsd/fsd_may91.pdf 

MONTEIRO, A. L. T. Comunicações entre pilotos e controladores de voo: fatores 

linguísticos, discursivo-interacionais e interculturais. Programa Interdisciplinar de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada da Faculdade de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, 2009. (Dissertação de mestrado). 

MONTMOLLIN, M. (1995) Vocabulaire de l’Ergonomie. Toulouse: ed. Octarès, 2ª 

edição, 1997. 

MOREIRA, S. L. B. “Fatores humanos e modelos conceituais”. IN: PEREIRA, M. C., 

RIBEIRO, S. L. O. Os voos da psicologia no Brasil: estudos e práticas na aviação.  Rio 

de Janeiro: DAC, 2001. 

MORAES, M. S. Proposta para o monitoramento da saúde de aeronautas por meio de 

marcadores bioquímicos e hematológicos. Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz, 2001. (Dissertação de Mestrado). 

MORRISON, R.; WRIGHT, R. H. ATC “Control and communication problems: An 

overview of recent ASRS data”. In: JENSEN R. S. Proceedings of Fifth International 

Symposium of Psychology. Columbus: Ohio, Vol. 2, 1989. 

NEISSER, U. Cognitive psychology. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1967. 

NIETZSCHE, F. W. (1873) “Introdução teorética sobre a verdade e a mentira no sentido 

extra-moral”. In: O livro do filósofo. Porto: Ed. Rés, 1984. 

NOUROUDINE, A. “A linguagem: dispositivo revelador da complexidade do 

trabalho”. In: SOUZA E SILVA, M. C. P. Linguagem e trabalho: construção de objetos 

de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 

OLIVEIRA, A. L. V. S. C.; SCALETSKY, E. C.; JESUS, C. G.; DIAS, R.; LEAL, S. R. 

A. S. “Aeronautas e a década de 80: a categoria retoma suas lutas”. João Pessoa: 

ANPUH – XXII Simpósio Nacional De História, 2003. Disponível em: 

http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.044.pdf 

OLIVEIRA, I. O contrato de comunicação. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

PANDOLFI, C. “La automatización y la prevención de accidentes”. IN: COVELLO, A. 

Factores humanos, seguridade y calidad em la aviación. Buenos Aires: Fundación 

Desarrollo de Estudios Cognitivos – FUNDEC, 2005. 

PARIÈS, J. Ten years of human factors and flight safety. IN: ICAO Circular 277-

AN/163. Appendix A, Papers, 1999. 

http://flightsafety.org/fsd/fsd_may91.pdf
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S22.044.pdf


234 

 

PASSOS, E. H. P. O sujeito cognoscente entre o tempo e o espaço. Instituto de 

Psicologia - UFRJ, 1992. (Tese de Doutorado). 

PELEGRINI, C., H. “Claude Elwood Shannon e a symbolic analysis of relay and 

switching circuits: tornando o computador uma máquina semiótica”. Contemporanea, 

vol. 7, nº 1. Jun. 2009. 

PEREIRA, A. Breve história da aviação comercial brasileira. Rio de Janeiro: Europa, 

1987. 

__________. Memória do Sindicato Nacional dos Aeronautas: sua vida, suas lutas – 

1942-1979. Rio de Janeiro: Sindicado Nacional dos Aeronautas, 1995. 

PINTO, V. C. “O marco regulatório da aviação civil: elementos para a reforma do 

código brasileiro de aeronáutica”. In: BRASIL, Textos para Discussão, nº 42. Brasília: 

2008. Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD42-

VictorCarvalhoPinto.pdf  

PRINCE, A. The effect of experience on the perception of decision scenarios: A field 

study. University of South Florida, 1999. Dissertation Abstracts International, DAI-B 

60/08, 1999. (Tese de Doutorado). 

__________.; BRITTON, T. W. ATC/pilot voice communications: a survey of the 

literature. Federal Aviation Administration Report DOT/FAA/AM-93/20, 1993. 

PRINZO, O. V.; BRITTON, T.; HENDRIX. A. Development of a coding form for 

approach control/pilot voice communications. Report nº DOT/FAA/AM-95/15, 

Washington, DC: FAA, 1995. 

__________. An analysis of approach control/pilot voice communications. Report nº 

DOT/FAA/AM-96/26, Washington, DC: FAA, 1996. 

__________. MCCLELLAN M. Terminal radar approach control: measures of voice 

communications system performance. Report nº DOT/FAA/AM-05/19, Washington, 

DC: FAA, 2005. 

__________.; HENDRIX, A.; HENDRIX, R. The outcome of message complexity on 

pilot readback performance. Report nº DOT/F AA/AM-06/25, Washington, DC: FAA, 

2006. 

__________.; HENDRIX, A.; HENDRIX. R. The computation of communication 

complexity in air traffic control messages. FAA Civil Aerospace Medical Institute, 

Oklahoma City, OK: FAA, 2007. 

QUINTANEIRO, T. A política estadunidense de desgermanização do sistema de 

transporte aéreo brasileiro: o caso da Condor. Revista Brasileira Política Internacional. 

http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD42-VictorCarvalhoPinto.pdf
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD42-VictorCarvalhoPinto.pdf


235 

 

Vol.52 nº 1 Brasília Jan./June 2009, disponível em http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

73292009000100006  

REASON, J. “The Chernobyl Errors”. Bulletin of the British Psychological Society, 40, 

201-206, 1987. 

__________. Human error. (1990) New York: Cambridge University Press, 1999. 

__________. How to promote error tolerance in complex systems in the context of ship 

and aircraft, 1991. 

__________. Managing the risks on organizacional accidents. Aldershot: Ashgate, 

1997. 

__________. Safety paradoxes and safety culture. Inj Control Saf Promot; 7: 3-14, 

2000. 

REZENDE, J. B. Acerca da servidão e da liberdade no trabalho. Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-

Rio, Brasil, 1996. 

RIKHARDSSON, P.M.; IMPGAARD, M. Corporate cost of occupational accidents: 

an activity-based analysis. Accident Analysis and Prevention, v. 36, p. 173-182, 2004. 

ROCHA, D.; DAHER, M. C. F. G; SANT’ANNA, V. L. A. “Produtividade das 

investigações dos discursos sobre o trabalho”. In: SOUZA E SILVA, M. C. P. 

Linguagem e trabalho: construção de objetos de análise no Brasil e na França. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

__________. “A entrevista em situação de pesquisa acadêmica: reflexões numa 

perspectiva discursiva”. Polifonia: nº 8, 2004. 

ROCHA, D. “Perspectiva foucaultiana”. In: SOUZA E SILVA, M. C. P.; BRAIT, B. 

Texto ou discurso? São Paulo: Editora Contexto, 2012. 

SHAPPELL, S. A.; WIEGMANN, D. A. U.S. naval aviation mishaps, 1977-92: 

differences between single- and dual-piloted aircraft. Aviation, Space, and 

Environmental Medicine, 67(1), 65–69, 1996. 

SHAPPELL, S.; WIEGMANN, D. A methodology for assessing safety programs 

targeting human error in aviation. The International Journal of Aviation Psychology, 

19(3), 252–269, 2009. 

SCHILPP, P. A. The Philosophy of G.E. Moore. La Salle: Open Court, 1968 

SCHUHL, P. M. Machinisme et Philosophie, 2ᵃ ed., P.U.F., 1947. 

SCHWARTZ, Y. “Travail et usage de soi”. In: Travail et philosophie: convocations 

mutuelles. Toulouse: Octares, 1992. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292009000100006
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292009000100006


236 

 

 

__________. “A abordagem do trabalho reconfigura nossa relação com os saberes 

acadêmicos: as antecipações do trabalho”. In: SOUZA E SILVA, M. C. P. Linguagem e 

trabalho: construção de objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 

2002. 

__________.; DURRIVE, L. Travail & Ergologie. Entretiens sur l’activité humaine. 

Toulouse: Octarès Éditions, 2003.   

__________. Ergonomie, philosophie et exterritorialité. In F. Daniellou (Dir.), 

L’ergonomie en quête de ses principes. Débats épistémologiques. (pp. 141-182). 

Toulouse: Octarès Éditions, 1996. 

__________. Travail et ergologie. In Y. Schwartz (Dir.) Reconnaissances du travail. 

Pour une approche ergologique (pp. 1-37). Le Travail Humain: PUF, 1997. 

__________.  (2000) Le paradigme ergologique ou un métier de philosophe. Toulouse: 

Octarès Éditions, 2007. 

__________.  “Trabalho e uso de si”. In: Pró-Posições. (Campinas), v.11, n.2/32, p. 34-

50, 2000. 

__________. Vers une approche ergologique de la charge, de l’intensité et de 

l’intensificação de travail. Aix-en-Provence: Université de Provence, Département 

d’Ergonologie – APST, 2001. (Relatório final de Pesquisa). 

__________.  “Entrevista: Yves Schwartz”. Revista Trabalho, Educação e Saúde, v. 4 

n. 2, p. 457-466, 2006. Disponível em: 

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r152.pdf 

SHANNON, C. E. A symbolic analysis of relay and switching circuits. Transactions 

American Institute of Electrical Engineers. Vol. 57, 1938. Disponível em: 

http://paradise.caltech.edu/CNS188/shannon38.pdf  

__________.  “A mathematical theory of communication”. Bell Systems Technical 

Journal, vol. 27, pp. 379 - 423, 623 - 656, 1948. 

SIMMEL, G. (1903) “A metrópole e a vida do espírito”. In: FORTUNA, C. Cidade, 

cultura e globalização. Oeiras: Celta, p. 31-43. (MVE), 2001. 

__________. (1911) “The concept and tragedy of culture”. In: FRISBY, D., 

FEATHERSTONE, M. (Ed.). Simmel on culture. London: Sage, p. 55-75. (CTC), 1997. 

__________. (1911) “On the essence of culture”. In: FRISBY, D., FEATHERSTONE, 

M. (Ed.). Simmel on culture. London: Sage, p. 40-5. (EC), 1997. 

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r152.pdf
http://paradise.caltech.edu/CNS188/shannon38.pdf


237 

 

__________. (1916) The philosophy of money. London/New York: Routledge, 1990 

(PM). 

 

__________. El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona: 

Península, 1998. 

SKIBA, R. T. Aschenbuch Arbeitssicherheit. Bielefeld: Erich Schmidt Verlag, 1979. 

SNOOK, S.A. Friendly fire: the accidental shootdown of U.S. Black Hawks over 

Northern Iraq. Princeton University Press, Princeton, N.J., 2000. 

SOUZA E SILVA, M. C. P. “A dimensão linguageira em situações de trabalho”. In: 

SOUZA E SILVA, M. C. P. Linguagem e trabalho: construção de objetos de análise no 

Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 

STOLZER, A. J.; HALFORD, C. D.; GOGLIA, J. J. (2008). Sistemas de gerenciamento 

da segurança operacional na aviação. São José dos Campos: DCA-BR – Organização 

Brasileira para o Desenvolvimento de Certificação Aeronáutica, 2011. 

TAYLOR, F. W. (1911). Princípios de administração científica. 7º ed. São Paulo: 

Atlas, 1987. 

VIANA, C. G. A. História, memória e patrimônio da Escola Militar do Realengo. 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Programa de 

Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, 2010. (Dissertação de mestrado). 

VIANA, R. G. e Colaboradores. Identificação dos problemas de saúde associados à 

profissão de comissário de voo. Anais da 57ª Reunião Anual da SBPC - Fortaleza, CE, 

Julho/2005. 

VIDAL, C. M e Colaboradores. “Ação ergonômica em sistemas complexos, propostas 

de um método de interação orientada em situação: a conversa-ação”. IN Ação 

ergonômica, Vol 1, nº 3. P.39., 2002. 

VIRILIO, P. Velocidade e política. São Paulo: Estação da Liberdade, 1996. 

WIDMER, J. A. Perspectivas de evolução do transporte aéreo regional do Brasil. 

USP/EESC, São Carlos, SP, Brasil. 1984. (Tese de Doutorado). 

WIENER, E.; NAGEL, D. Human Factors in Aviation. San Diego, California: 

Academic Press Inc., 1988. 

__________.; KANKI, L.; BARBARA G.; HELMREICH, R. L. Cockpit resource 

management. London: Academic Press, 1993. 

WISNER, A. Vers une anthropotechnologie: comment pourvoir les pays en 

développement industriel de machines et d'usines qui marchent. Paris: CNAN, 1981. 



238 

 

__________. A inteligência no trabalho: textos selecionados de ergonomia. São Paulo: 

Fundacentro, 1994. 


