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RESUMO 
 

Objetivo  – Este estudo tem a finalidade de investigar a percepção e o impacto da 
aplicação do Exame de Proficiência em Língua Inglesa (EPLIS) nos modelos mentais 
dos controladores de tráfego aéreo (ATCO) em relação ao uso do inglês na 
comunicação durante o controle de tráfego aéreo, haja vista se tratar da principal 
competência técnica exigida pelos membros das equipes do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo (DECEA) para um bom desempenho da atividade. 
Metodologia –  A pesquisa realizada classifica-se como exploratória, de abordagem 
quali-quantitativa com base na análise de conteúdo, buscando investigar e explorar 
um novo enfoque, transformando dados brutos em resultados significativos e válidos, 
por meio da triangulação da análise dos referenciais teóricos, das normativas internas 
do DECEA, além da aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas e 
de contato via aplicativos de troca de mensagens (mídia social) no intuito de dirimir 
dúvidas e preencher lacunas de maneira livre, dispondo de improvisação e de uma 
conversa mais espontânea.  
Resultados –  O estudo teve como resultado dezoito apontamentos com base nos 
modelos mentais encontrados nas respostas dadas pelos ATCO e a conclusão foi a 
necessidade de aplicação do EPLIS aos controladores que possuem nível operacional 
6 (NP6), bem como o estabelecimento e aplicação de cursos e práticas de treinamento 
continuado aos controladores a partir de NP4 e não só ater-se ao alcance do mínimo 
operacional indicado pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI). 
Limitações –  A principal limitação do estudo está relacionada ao fato de que 
participaram da pesquisa apenas parte dos controladores NP4, NP5 e NP6, não 
abrangendo também os ATCO com NP abaixo do nível operacional, logo não sendo 
possível generalizar os resultados para todos os níveis de controladores.  
Contribuições práticas –  As sugestões propostas por esta pesquisa podem servir de 
orientação e gerar impactos nas práticas de avaliação dos ATCO, a fim de que se 
evite a estagnação e perda da qualidade no desempenho, tanto nos resultados do 
EPLIS, quanto no uso do inglês durante o controle, gerando mais modelos mentais 
positivos.  
Contribuições sociais –  O fortalecimento das práticas de avaliação e controle 
indicado neste estudo visa contribuir para a maior segurança no Sistema Brasileiro de 
Controle do Espaço Aéreo (SISCEAB) bem como na segurança nacional do país e em 
suas relações internacionais, atendendo à necessidade e preocupação do profissional 
sobre o qual recai tamanha responsabilidade.  
Originalidade –  No que pese a relevância dos estudos nesta área, vale ressaltar que 
são ainda escassas as publicações de pesquisas sobre o assunto. 
 
Palavras-chave:  Modelos Mentais. Tráfego Aéreo. Controle. Comunicação.  
  
Categoria:  Dissertação de Mestrado/Projeto de intervenção.     
   
 
   
 



  

ABSTRACT 
 

Objective – This study aims to investigate the perception and impact of English 
Language Exam (EPLIS) application on the mental models air traffic controllers 
(ATCO) about the use of english´s communication during their work, considering it is 
the main technical competence required by the members of the Departament of Air 
Traffic Control (DECEA) teams for a good performance of the activity.  
Methodology – The research accomplished is classified as exploratory, with a quali-
quantity approach based on content analysis, seeking to investigate and explore a new 
focus, turning rough data into meaningful and valid results, through analysis 
triangulation of the theoretical references, DECEA´s internal regulations and the 
application of a quiz with open and closed questions, and contact via Apps Messages 
(social media) in order to solve doubts and fill gaps improvising with more spontaneous 
conversation.   
Findings – The study resulted in eigtheen notes based on the mental models found in 
the responses given by the ATCO and the conclusion was the necessity to apply EPLIS 
also on the controllers who have proficiency level 6 (NP6), as well as the establishment 
and application of courses ans practices and courses of continuous training to the 
controllers from NP4 and not only stick to the operational minimum indicated by 
International Civil Aviation Organization (ICAO).  
Research Limitations – The main limitation of the study is due to the fact that only 
the group of the controllers NP4, NP5 and NP6 participated to the research and also 
didn´t cover ATCO with NP below the operational level so it is not possible to 
generatlize the results for all levels of contollers.  
Practical Implications – The suggestions proposed by this research can be a 
guidance and can generate impacts on the ATCO assessment practices, in order to 
avoid stagnation or loss of quality in performance, both in the results of EPLIS, and in 
the use of english during the control, resulting more positives mental models. 
Social Implications – The strengthening of the assessment and control practices 
indicated in this study aims to contribute to greater security in the Brazilian Airspace 
Control System (SISCEAB) as well as in the national security of the country and in its 
international relations, attending the professional´s need and concern about the which 
falls so much responsibility. 
Originality – Regarding the relevance of studies in this area, it is worth mentioning 
that reserach publications on the subject are still scarce. 
 
Keywords: Mental Models. Air Traffic. Control. Communication. 
 
Category:  Master's thesis/Intervention project.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Conjuntura e relevância da problemática 

 

O controle de tráfego aéreo é uma tarefa muito dinâmica e complexa, que exige 

um alto grau de coordenação e troca de informações. E certamente as mudanças 

previstas na gestão do tráfego aéreo das próximas décadas resultarão em mais 

automação, planejamento antes do voo e comunicação precisa.  

Essa nova situação exige cada vez mais que os controladores responsáveis 

pelo tráfego aéreo antecipem os requisitos de informação e atendam às necessidades 

da equipe e da tarefa em circunstâncias em que a demanda por tempo é alta. Ou seja, 

a forma de raciocinar, de agir e a velocidade e segurança nas decisões que levarão à 

ação são primordiais nos resultados que serão alcançados. 

Destarte, a experiência de vida de cada indivíduo, as ideias estabelecidas, a 

forma como se vê o mundo e consequentemente as ações, reações e atitudes 

tomadas em determinadas atividades sensíveis a essas variáveis exigem, nos tempos 

de hoje, dedicação, atenção e um estudo constante dos efeitos positivos e negativos 

que possam vir a gerar. 

O indivíduo, sua cultura, sua linguagem, seu meio ambiente, seus grupos 

sociais, os recursos tecnológicos, a formação, a experiência, a manutenção ou 

renovação da capacitação e a interação de todos esses fatores impactam no nosso 

desenvolvimento e nos resultados pessoais e profissionais alcançados. 

A vida pessoal e o mundo dos negócios dependem de decisões estratégicas 

vulneráveis ao espaço e ao tempo em que são tomadas e em relação a tais variáveis 

é preciso estudo e dedicação para reconhecê-las e modificá-las, se necessário. 

Ademais, o mundo globalizado de hoje tem como grande ferramenta a 

capacidade do indivíduo de se comunicar e neste estudo destaca-se um segundo 

idioma - o inglês - sobre o qual se debruça também a importância da aplicação de 

formas de avaliação, monitoramento e do discernimento quanto à necessidade de se 

manter atualizado e em constante aprendizagem, questões que dependem da 

disponibilidade de cada um de se abrir para um esforço contínuo a favor da mudança 

e da evolução. 

Em consonância, se destacam os Modelos Mentais arraigados à personalidade 

e que influenciam no desempenho em geral das pessoas. Segundo Carol Dweck, o 
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Mindset Fixo se volta, de fato, para traços inerentes do ser humano e que 

permanecem relativamente inalterados ao longo da vida. Entretanto, é o Mindset 

Expandido que trata das características geradas mediante o esforço do ser humano 

em evolução e com potenciais a serem desenvolvidos.  

Logo, em uma primeira etapa, este trabalho analisa a relevância de determinar 

que os modelos mentais podem ser um grande aliado nosso ou até mesmo nosso 

maior adversário no que tange a criação, desenvolvimento e alcance de objetivos, 

sejam estes pessoais ou profissionais. 

A partir dessa conceituação, a análise se volta para a linguagem como meio 

pelo qual se estrutura a transmissão de ideias, a execução de tarefas e a expressão 

do que se assimila como necessário a ser feito. Um meio sistemático de colocar em 

prática o que a consciência de cada um traduziu como certo. 

No controle de tráfego aéreo há, então, uma inquietação constante quanto à 

atenção e cuidado do uso da língua inglesa como uma das mais importantes 

ferramentas responsáveis por decisões acertadas, erros ou falhas. Destacando, 

ainda, questões motivacionais, rotinas, estresse e a capacidade de interagir e ser 

flexível a mudanças. 

 

1.2. Justificativa da escolha do tema 

 

Uma avaliação é um instrumento com potencial para levar a mudanças de 

comportamento por àqueles submetidos a ele. 

Este estudo justifica-se, pois explora os modelos mentais apresentados por 

alguns controladores de tráfego aéreo, buscando analisar a percepção que estes têm 

em relação ao uso do inglês, à aplicação e submissão ao Exame de Proficiência em 

Língua Inglesa (EPLIS) e o interesse em desenvolver e aprimorar habilidades e 

competências comunicativas. 

O trabalho procura, portanto, investigar a influência destes modelos mentais na 

motivação e na busca por aprimoramento, treinamento e atualização, tomando por 

base a evolução nos conceitos alcançados nos exames de proficiência, além de 

envolver questões como a flexibilidade a mudanças, o estresse, o impacto de rotinas 

automáticas e o grau de confiança do profissional.  

Por meio de uma análise de tarefa cognitiva, os modelos mentais podem ser 

identificados, retratando a visão do controlador em relação ao resultado da avaliação 
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a que os mesmos são submetidos, buscando a inter-relação com as competências 

comunicativas e sua visão quanto à necessidade de treinamento continuado.  

A partir das diretrizes apontadas pelo Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo (DECEA) se reforçam a necessidade do gerenciamento e controle integrado do 

espaço aéreo, destacando a necessidade de investigação das dificuldades em 

adaptar o comportamento às tarefas demandadas e ao contexto em que os 

controladores estão inseridos, fornecendo dados empíricos acerca das questões que 

tendem a estimular a produtividade efetiva do grupo em questão, dando também 

ênfase na análise do comportamento em relação à língua inglesa como uma das mais 

importantes competências técnicas a serem analisadas. 

A preocupação com falhas na comunicação, seja por conta da dificuldade no 

uso da fraseologia padrão em tráfego aéreo, seja por conta do mau uso da língua 

inglesa, se justifica por estar comprovada que a falta de perícia linguística é, por certo, 

um dos principais fatores recorrentes em acidentes aéreos.  

Como motivação pessoal, este trabalho busca uma relação nos conceitos e 

variáveis que afetam o atendimento da necessidade atual, focando o estudo a análise 

de performance comportamental, e relatar os impactos dos modelos mentais por conta 

da necessidade do uso do segundo idioma – o inglês -, nas atividades diárias dos 

controladores de tráfego aéreo, além da busca pela redução de erros, pela fuga do 

retrabalho e pelo aumento da eficiência nas rotinas específicas da função.  

Sua prática e desenvolvimento também se justificam, pois, busca esclarecer 

apontamentos que podem evitar levar uma equipe a falhas baseadas em modelos de 

comportamento durante as atividades diárias, ou seja, as diretrizes apontadas neste 

trabalho reforçam a necessidade de integração dos modelos comportamentais, 

compartilhando recursos e diretrizes que busquem o conjunto e a eficiência da equipe, 

sem prejudicar as ações nas decisões de controle do tráfego aéreo, se voltando para 

a visão que o controlador apresenta em relação ao segundo idioma como ferramenta 

primordial para a execução de suas atividades e da necessidade ou não de se manter 

atualizado no conhecimento necessário. 

Com ênfase na motivação acadêmica, se destaca a importância das 

aplicabilidades assimiladas nas competências de “Teorias da Administração Pública”, 

“Comportamento nas Organizações” e “Estudo Aprofundado de Caso”, dando 

objetividade à formação do tema. 
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A comunicação é, sem dúvida, uma das responsáveis mais sensível pelos 

resultados finais que o controle do tráfego aéreo exige e é intimamente afetada pelos 

modelos mentais individuais e coletivos (da equipe). 

A visão da necessidade de se manter o controlador atualizado e em constante 

aprendizado, buscando melhoria, progressão, aprimoramento e renovação na 

comunicação inglesa nem sempre faz parte da ideia consagrada no dia-a-dia deste 

profissional. E, mesmo que seja regularmente submetido à avaliação, é preciso 

monitorar a manutenção da qualidade alcançada não só por meio de interesse 

advindo do órgão de controle de tráfego aéreo, mas também daquele que executa as 

funções diárias – o próprio controlador. 

Partindo dessa preocupação, vale ponderar que infelizmente acidentes aéreos 

servem de reforço para a preocupação e constante inspeção exigida com essa 

variável - a comunicação -, que está diretamente ligada à principal competência 

técnica da atividade em questão, e que vem sendo fomentada por meio da elevação 

do nível de conhecimento teórico e prático, estimulando a proficiência contínua no 

inglês aeronáutico, com o incentivo dado pelo DECEA e por sua Divisão de 

Capacitação e Treinamento Profissional (DCTP) do Subdepartamento de 

Administração (SDAD). 

O tema escolhido envolve análise, supervisão, segurança, evolução e 

desenvolvimento no âmbito nacional e internacional de tal forma que se viabilize a 

fiscalização do sistema e a sustentabilidade do país em um setor frágil, sensível e de 

enorme pressão social e econômica, já que operacionalizar a navegação aérea exige, 

sem qualquer dúvida, investimento contínuo e estabilidade no sistema como um todo. 

Por fim, no que pese a relevância dos estudos nesta área, vale ressaltar que 

são ainda escassas as publicações de pesquisas sobre o assunto. 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho é dividido na seguinte forma: introdução, contextualização da 

problemática e suas relevâncias centrais focando na delimitação do tema e 

justificativas para a exploração dos objetivos do trabalho.  

Aponta-se posteriormente o objetivo geral e as questões mais relevantes para 

as especificações que ajudam a compreender o objetivo em si.  
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Apresenta-se a introdução, fundamentação teórica, metodologia de pesquisa 

análise de dados, além da conclusão sobre os resultados encontrados e as 

referências bibliográficas. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Pergunta específica do problema 

 

Como o Exame de Proficiência em Língua Inglesa (EPLIS) impacta os modelos 

mentais dos controladores em relação ao uso do inglês na comunicação durante o 

controle de tráfego aéreo?  

 

2.2. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho é investigar a percepção dos ATCO em 

relação ao EPLIS, analisando os modelos mentais compartilhados pelos membros das 

equipes do DECEA.  

 

2.3. Objetivos específicos 

 

• Criticar a autoavaliação dos controladores quanto à sua capacidade e 

qualidade no uso da língua inglesa, com base nos resultados apresentados, 

e na relevância que os ATCO depositam na submissão ao EPLIS. 

• Verificar se a competência técnica exigida – o bom uso do inglês - é 

sustentada e aprimorada com treinamento constante, analisando a 

capacitação para a execução das atividades e considerando as 

peculiaridades da natureza do trabalho. 

• Analisar a opinião dos controladores em relação ao impacto, efeitos, 

dificuldades e mudanças necessárias na avaliação do inglês (EPLIS) 

aplicado no controle de tráfego aéreo. 

• Investigar os modelos mentais positivos e/ou negativos apresentados pelos 

controladores no questionário aplicado. 

 

2.4. Limites do problema 

 

A principal limitação da pesquisa está relacionada ao fato de que participaram 

do estudo apenas controladores NP4, NP5 e NP6, mesmo o sistema tendo nas 
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equipes controladores com níveis abaixo do mínimo indicado pela OACI (abaixo de 

NP4) e cuja parcela, se pesquisada, poderia gerar tantos outros resultados. 

 

2.5. Hipótese 

 

A falta de investigação baseada na percepção dos controladores de tráfego 

aéreo (ATCO – Air Traffic Control Officer) quanto à aplicação do EPLIS e suas 

necessidades em relação à proficiência na língua inglesa sob a análise de seus 

modelos mentais e à conscientização do ATCO quanto à necessidade de atualização 

e treinamento contínuo para o uso de um segundo idioma, diverso ao da língua 

materna, tomando por base suas competências e habilidades comunicativas, além do 

impacto de questões como motivação, segurança, interação e estresse.  

A probabilidade de um bom ou um mau resultado no EPLIS impactar na opinião 

do controlador em relação à necessidade ou não de se manter atualizado e em 

constante treinamento. O quanto a aplicação do Exame de Proficiência transmite 

segurança no desempenho da atividade de controle de tráfego aéreo, levando o 

controlador a não buscar outros meios de melhorar em critérios essenciais ao 

exercício da atividade ou se, mesmo com um bom aproveitamento no Exame, o 

controlador reforça a perspectiva de que eficiência, eficácia e efetividade para serem 

atingidos exigem melhorias contínuas em suas competências e habilidades 

comunicativas. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Contextualização da pesquisa 

 

3.1.1. Dimensões técnica e emocional 

 

A atividade complexa do controle de tráfego aéreo, desempenhada em terra, 

submete-se a duas dimensões que devem ser tratadas paralelamente: a dimensão 

técnica e a dimensão emocional. 

A dimensão técnica se volta não somente para as competências comunicativas 

e o conhecimento que o indivíduo já traz consigo, mas também para a consciência da 

necessidade de uma atenção especial em relação à capacitação continuada, a fim de 

se manter especialista e atender o intuito de estar constantemente aberto a novos 

conhecimentos, principalmente em uma área tão sensível como a de controlador. 

A disponibilidade ao controle é complexa e variada exigindo do ATCO 

competências específicas para um bom desempenho. Assim, a parte técnica depende 

não só de uma formação acadêmica, mas também de uma dedicação maciça ao 

treinamento, aperfeiçoamento e atualização regular. 

Em paralelo, há um cenário de controle aéreo que busca desenvolver novas 

técnicas e modelos de gestão constantemente, visando a obter resultados cada vez 

mais eficazes, mantendo a qualidade adequada ao sistema e o desempenho esperado 

e necessário. 

Essa dimensão exige o desenvolvimento e o bom desempenho de competências 

específicas que atendam às demandas da gestão do tráfego aéreo e que se 

relacionam diretamente com a capacidade de se comunicar de forma clara e precisa 

entre o solo e o ar. 

Entender os sistemas de navegação, estar preparado para se comunicar com as 

mais diversas tripulações, com as demais torres de comando, reconhecer as situações 

de plano de voo, trabalhar diálogos baseados em termos técnicos e expressões em 

inglês exigem prática, perícia e determinação. 

A dimensão técnica se correlaciona com a capacidade de atuar de forma efetiva, 

eficiente, eficaz e, assim, tanto metodologia quanto conhecimento são essenciais. 

A ICA 100-18 trata da “Habilitação Técnica para Controladores” e destaca os 

requisitos a serem observados para a licença da atividade, que é expedida pelo 
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DECEA, e que permite o exercício da função no âmbito do Sistema de Controle do 

Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), conforme o órgão de controle a ser atendido, 

ressaltando a necessidade de o controlador ter se capacitado e ter concluído o estágio 

operacional no mesmo. 

A carga de trabalho dessa atividade exige raciocínio espacial e rápido, alta 

capacidade de adaptação às mudanças operacionais, saber atuar em equipe, além 

de um inegável potencial físico e orgânico para se manter atuando de dia e de noite. 

Destarte a atuação de tal dimensão no controle também exige precisão que 

depende diretamente de recursos tecnológicos para uma comunicação adequada aos 

ambientes e circunstâncias, incluindo aplicativos e ferramentas audiovisuais, além da 

atenção especial que deve ser dada às normas e das competências e habilidades 

comunicativas necessárias para executar o procedimento padrão preestabelecido 

pelo sistema. 

Quanto à dimensão emocional, de acordo com o Manual do Comando da 

Aeronáutica MCA 63-7 (2008), vale destaque para o conceito de personalidade: 

 
“A definição de personalidade engloba três aspectos: a unicidade do 
indivíduo, aquilo que o distingue de todos os outros; um conjunto de 
características estáveis e duradouras, ao longo do tempo e das situações; o 
estilo característico de ligação/interação entre o sujeito e o ambiente físico e 
social (KIMMEL, 1984). 
Em outras palavras, os traços de personalidade são padrões persistentes no 
modo de perceber a realidade, relacionar-se consigo próprio e com os outros 
e, sobretudo, de pensar” (BRASIL, 2008). 

 

Assim, tais aspectos retratam a forma como o indivíduo percebe o contexto, sua 

realidade e como este se relaciona consigo e com os demais atores que interagem no 

sistema, refletindo em seu modo de pensar. 

Na atividade de controle de tráfego aéreo, as habilidades de lidar com a dúvida, 

o medo, a tensão, as questões de segurança e autoconfiança, a importância que se 

dá a integridade da vida, o aceitar ou evitar riscos gerenciáveis, a um certo nível de 

incerteza, compõem um conjunto de emoções que impactam a organização de ideias 

que é a parte racional da comunicação. 

Nessa dimensão se inclui então, como de suma importância, a análise quanto à 

capacidade de disciplina e de autocontrole em momentos de crise. 

Os valores, as crenças, os sentimentos, as impressões vindas das emoções 

tornam o indivíduo sensível ao ambiente e ao contexto em que está inserido em um 

determinado momento. 
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Essa dimensão pode dificultar, quando há exigências no ingresso da carreira, 

que determinados modelos mentais trazidos sejam modificados ou mesmo que novos 

modelos sejam criados. Sua importância está diretamente relacionada ao 

desempenho das pessoas e suas atitudes são de fato impactadas pelas ideias 

alinhadas ao perfil do indivíduo. 

O equilíbrio emocional, por mais que seja necessário no desempenho de 

qualquer atividade, tem um destaque especial quando relacionado à autopercepção 

do controlador de tráfego aéreo. Esta análise se relaciona à sua capacidade de 

controle do estresse e de se habituar a condições de extrema atenção. 

Nesse sentido, os preconceitos do indivíduo podem gerar ambiguidade na 

comunicação e a falta de conscientização dos riscos, das falhas e possíveis perdas 

nessa atividade podem levar a resultados fatais. 

 Investigar como o controlador se percebe em relação às suas habilidades e 

conhecimentos, quando avaliado por um exame pós capacitação, permite averiguar 

se ele se vê de forma positiva ou negativa. Ainda nesta linha, é possível criticar se 

este atribui a si mesmo poucas ou muitas qualidades, como se percebe, sua 

segurança e sua autoconfiança. 

 Esta interpretação também permite a visão do grau de perfeccionismo conforme 

o nível de exigência em manter-se atualizado e inserido no sistema, levando-o a se 

posicionar quanto às suas fragilidades e necessidades para um desempenho. 

Atitudes que sinalizem complacência, crença exagerada, descrença em si 

mesmo ou autoritarismo em face da função que exerce também refletem sinais que 

devem ser considerados dentro das dimensões emocionais do controlador. 

 

3.1.2. Posicionamento e atuação da ANAC 

 

A preocupação com a conjuntura da aviação civil, a nível nacional e 

internacional, se volta para a necessidade de cooperação de diversos agentes que 

atuem de forma sistêmica no desempenho desta atividade. 

Dentro deste panorama, nosso sistema de aviação civil brasileiro tem seu setor 

organizado por uma rede de órgãos que vão além da ANAC (Agência Nacional de 

Aviação Civil), tais como o CONAR (Conselho de Aviação Civil), a SAC (Secretaria de 

Aviação Civil) e os demais institutos ligados à FAB (Força Aérea Brasileira). 
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Toda esta estrutura dedicada ao setor se justifica pelo enorme impacto 

econômico e social estimulado pelo transporte aéreo, seja de pessoas ou de 

mercadorias. 

Com base nesta perspectiva, o posicionamento da ANAC é primordial no sentido 

de buscar continuamente por iniciativas de interação mundial baseadas no 

compartilhamento de conhecimento e em acordos internacionais que promovam não 

só segurança, mas também competitividade saudável. 

Fiscalizar a aviação civil e a infraestrutura aeronáutica em um país de dimensões 

continentais requer, mais do que normatizações, uma representação institucional de 

excelência, a fim de atender os interesses públicos e os macroprocessos de 

certificação exigidos pelo setor. 

Lidar com as infrações às regras desta atividade exige transparência, celeridade 

e engloba diversas peculiaridades do mercado do transporte aéreo. Logo, uma série 

de medidas, inclusive emergenciais, com o intuito de reduzir impactos negativos sobre 

o setor aéreo dependem do posicionamento e da atuação quanto à regulação da 

atividade que é feita pela Agência. 

Além disso, em relação às ações judiciais transcorridas contra a ANAC, a mesma 

tem apresentado histórico positivo, na maioria das vezes, no sentido de garantir êxito 

em manter sua regulamentação dentro dos padrões pré-estabelecidos, entendendo 

assim que sua competência atende aos acordos nacionais e internacionais 

compactuados. 

A ANAC também busca um alinhamento do Plano de Atuação Internacional com 

o Planejamento Estratégico da Agência, visando atender uma agenda factível dentro 

da regulação pertinente, respeitando o meio ambiente e se baseando em capacitação, 

treinamento e bom desempenho técnico. 

Seu posicionamento foca a gestão do conhecimento, priorizando os fóruns 

internacionais, atendendo as diretrizes voltadas à atuação nacional e internacional e 

considerando, sempre, a necessidade de revisão e monitoramento constantes. 

Reclamações, instabilidades no Sistema, dificuldade em implementar e manter 

sua autonomia, já que está à mercê do posicionamento de outros setores, são 

obstáculos a serem ultrapassados regularmente. 

Para tanto, a ANAC sinaliza que o mapeamento dos problemas tem sido 

realizado de forma dinâmica e com a máxima comunicação possível junto a outras 
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Instituições do setor, como as companhias aéreas, as associações que representam 

seus integrantes e os demais órgãos do governo. 

Reforçando sua posição, a Agência busca aplicar um plano de atuação cujo 

propósito é atender a demanda voltada às representações nacionais e internacionais, 

demonstrando seu potencial humano e orçamentário. 

Em suma, as discussões sobre os desafios que impactam um melhor 

desempenho da aviação civil são imprescindíveis e a fórmula do sucesso está no 

compartilhamento de experiências de forma globalizada. 

A sustentabilidade do setor depende do debate voltado para a maximização do 

diálogo nacional e internacional respeitando as peculiaridades locais. 

Ainda vale destacar que a ANAC se depara com dificuldades como a falta de 

maiores investimentos no setor e uma ruptura que trafegou da regulação extrema para 

um cenário com índice de intervenção reduzido no que tange às ofertas de preço e 

trajetos oferecidos. 

Consequentemente, se vislumbra a necessidade de mais tempo para que a 

maximização dos efeitos positivos seja sentida e mensurada não só por aqueles que 

são atendidos pelo serviço, mas também por aqueles que operacionalizam a gestão 

da agência reguladora. 

Estabelecer parâmetros técnicos de funcionamento de uma atividade, 

principalmente quando há uma gama de paradigmas nacionais e internacionais a se 

seguir, não é fácil, mas é sem dúvida a única forma de se alcançar os critérios de 

segurança e prosperidade do setor. 

O que se tem de certo, tanto no cenário nacional quanto no internacional, é que 

investimento, regulação e monitoramento garantem a segurança operacional e, 

somente desta forma, se promove o desenvolvimento técnico e econômico coletivo de 

qualquer área. 

   

3.2. Modelos mentais 

 

Compreende-se por Modelos Mentais (MMs) a forma como se vê o mundo e, por 

meio desta visão, a forma que nos leva a agir de determinada maneira. 

Segundo Peter Senge (2009), os modelos mentais são ideias profundamente 

arraigadas, generalizadas, ou mesmo imagens que influenciam nosso modo de 
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encarar o mundo e nossas atitudes, mas que nem sempre as pessoas são conscientes 

de seus modelos mentais. 

Para Daniel Goleman (2011), os Modelos Mentais determinam a maneira pela 

qual os seres humanos se organizam e dão sentido às suas experiências. 

Ainda dentro deste segmento, Johnson Laird ponderou que a teoria do raciocínio 

envolve necessariamente a construção de modelos mentais, já que há interferência 

de relações espaciais, imagens visuais e partindo da certeza de que o indivíduo 

interage com outras pessoas, com o meio e com artefatos tecnológicos, atestando 

assim a teoria como “Mental Models” (1983, 2010, 2013). 

Modelos mentais são integrações significativas de estruturas tão simples de 

conhecimento e, como tal, podem funcionar como mecanismos pelos quais os seres 

humanos geram descrição do objetivo e da forma do sistema, explicação do 

funcionamento do sistema, de estados observados do sistema e previsão de futuros 

estados do sistema (ROUSE & MORRIS, 1986, p. 360). 

Os modelos mentais são determinantes para o bom desempenho de 

competências e habilidades, influenciando na capacidade do indivíduo de resolver 

situações problemáticas.   

Destarte, torna-se indispensável a compreensão clara dos modelos mentais 

predominantes para que se possa perceber as próprias limitações e buscar 

alternativas que permitam modificar os modelos existentes. Até mesmo o empenho 

em substituir comportamentos depende e é impactado por nossos modelos mentais. 

Em suma, os modelos mentais são demasiadamente relevantes para que venham a 

ser ignorados. 

Os modelos mentais permitem que uma equipe tome as ações apropriadas e 

atenda às necessidades da atividade, garantindo um entendimento comum, desde 

que seja feito por meio de uma comunicação clara, direta e de fácil compreensão por 

parte de todos os membros.  

O desempenho da equipe, no entanto, não depende apenas da qualidade do 

modelo mental de um indivíduo, mas também de um entendimento comum entre a 

equipe sobre as tarefas, objetivos, formas de cooperação e comunicação e do 

contexto em geral.  

Um ATCO trabalha constantemente em conjunto com seus colegas de equipe 

e outras equipes, como a tripulação do cockpit, e esse trabalho depende fortemente 

de como se compartilham informações. Especialmente entre essas equipes 
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distribuídas, as expectativas sobre o sistema, ou seja, as tarefas, procedimentos, 

funções, responsabilidades e assim por diante, devem ser compartilhadas entre os 

operadores para alcançar com sucesso os objetivos coletivos (MATTHIEU, et 

al.,2000).  

Tais modelos mentais compartilhados (SMM) são definidos por Cannon-

Bowers, Salas e Converse (1993) como: 

 

“Estruturas de conhecimento mantidas pelos membros de uma equipe que 
lhes permitem formar explicações e expectativas precisas para a tarefa e, por 
sua vez, coordenar suas ações e adaptar seu comportamento às demandas 
da tarefa e de outros membros da equipe” (p. 228). 
 

Raciocinar e compartilhar o raciocínio, então, não significa apenas colocar em 

prática teorias e regras preestabelecidas, mas sim traduzir aprendizado e 

conhecimento conforme a lógica que cada um cria daquilo que foi absorvido, por isso 

é possível identificar vários tipos de modelos mentais que podem ser compartilhados 

entre os membros de uma mesma equipe (MATTHIEU et al., 2000; 

MOHAMMED&DUMVILLE, 2001).   

Os operadores competentes não precisam apenas ter conhecimento de como 

executar as tarefas, devem também, de fato, se engajar no trabalho eficiente da 

equipe para obter êxito, o que depende diretamente da representação dada ao 

conhecimento recebido e a partir do qual se criará um novo conhecimento, que será 

a conclusão.  

O número de modelos parece depender do domínio e do tipo de equipe que 

está sendo analisado. Embora os modelos compartilhados sejam frequentemente 

interdependentes (CANNON-BOWERS et al., 1993), eles diferem em várias 

características, para um ciclo de vida mais curto ou mais longo ou conteúdo relacional 

técnico x humano. 

Os diversos conhecimentos e entendimentos, tais como as ações e reações 

geradas dessas ideias, não resultam em obstáculos. Só há confronto quando o 

indivíduo entende que o seu modelo é a única forma de se ver, interpretar e agir.  

Assim, o entendimento é de que as representações internas são as formas 

pelas quais traduzimos e retratamos o mundo externo. Os indivíduos não manifestam 

o entendimento do mundo exterior diretamente, de forma simples, por mera repetição 

do que foi recebido como informação; na verdade eles desenvolvem representações 

mentais internas dele (EISENCK e KEANE, 1990, p.202 apud LAGRECA, 1997). 
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Modelos Mentais são, por certo, processos que desenvolvemos desde a 

infância, mas quando se inicia uma atividade profissional o que pode vir a ocorrer é 

uma remodelação ou mesmo a criação de novos modelos.  

Ainda de acordo com Johnson-Laird (1983), as pessoas usam informação 

contida nas premissas para construir um modelo mental - destacando, assim, a 

importância da linguagem e ao se interligar diversos modelos mentais à comunicação 

é possível verificar os estímulos e desafios que esta traz ao permitir que erros sejam 

corrigidos, falhas sejam evitadas e ações sejam constantemente melhoradas, graças 

a forma como se interage na troca de informação.  

Os modelos mentais são um fenômeno geralmente de nível individual. 

Entretanto, nada impede que, durante uma pesquisa, grupos de indivíduos 

apresentem modelos consistentes entre si, inclusive Klimoski e Mohammed (1994) 

afirmaram que é possível a coexistência de múltiplos modelos mentais entre membros 

de uma equipe em um dado momento. 

A boa comunicação cumpre seu objetivo de forma eficiente e eficaz, mas cada 

indivíduo interpreta a informação que recebe do seu modo, conforme o filtro que aplica 

às situações expostas. 

Neste cenário, há uma relação sensível entre comunicação e controle de 

tráfego aéreo, que se apresenta de forma latente conforme os modelos mentais 

individuais já existentes ou com os modelos que venham a ser construídos ao longo 

do aprendizado profissional do indivíduo, se somando a essa atividade específica o 

uso de um segundo idioma. 

Dentro desta seara, a proficiência em língua inglesa é, indiscutivelmente, uma 

condição necessária na atividade de controle aéreo, e cujo pressuposto se ampara na 

segurança requerida pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), 

tomando por base a delicada relação que se cria nos diálogos entre pilotos e 

controladores de tráfego aéreo em área internacional, impactada pelos modelos que 

cada controlador traz ou desenvolve.  

Destarte, se compreende a importância e determinação dos modelos mentais 

voltados à linguagem, à comunicação e à transmissão de informações no contexto do 

tráfego aéreo e à necessidade constante de monitoramento dos efeitos dos mapas 

mentais dos controladores em relação ao desempenho dessa atividade. 

 

3.2.1. Modelos mentais positivos e negativos 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a saúde mental é “um 

estado de bem-estar no qual o indivíduo utiliza as suas capacidades, é capaz de lidar 

com o estresse normal da vida, de trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir 

para sua comunidade” (OMS, 2005, p.12). 

Nossos modelos mentais dependem de nossa saúde mental, que impactará na 

aplicação dos modelos que temos hoje e dos novos que venham a ser criados. E, se 

baseando nas influências de Alexander Luria (1992) na neurociência, esta pesquisa 

recorre a bibliografia de quatro fontes que funcionam como filtros: sistema nervoso, 

linguagem, história pessoal e cultura. 

Nosso sistema nervoso exerce uma função repressora por conta de nossas 

limitações e de nossas capacidades fisiológicas e cognitivas.  

A linguagem, ferramenta muita analisada nesta pesquisa, é um fenômeno 

sensivelmente evidente em um país de dimensões continentais como o Brasil, se 

tornando mais expressiva quando aplicada suas diferenças a nível mundial, por meio 

dos mais diversos sotaques e expressões espalhados por todos os cantos do mundo.  

A esta análise também vale o exemplo de se imaginar duas pessoas vendo a 

mesma coisa e interpretando o mesmo fato de forma completamente diferente uma 

da outra. Ou mesmo a comunicação com base em números, em que os sentidos 

podem ser dos mais diversos dependendo da área de aplicação; como é o caso da 

aptidão exigida dos controladores de tráfego aéreo em dominar e interpretar 

corretamente, de acordo com o seu preparo e seus modelos mentais, as trocas de 

informações na atividade de controle.  

A história pessoal engloba as informações armazenadas ao longo dos anos. É 

a nossa “bagagem” que move as nossas decisões e, inclusive, a nossa opinião em 

relação ao comportamento de terceiros. O peso desta dimensão é o de não permitir 

que nossa história passada sirva de barreira para seguirmos adiante em busca de 

metas mais promissoras e audaciosas. 

A última fonte – a cultura – destaca em nós o que foi absorvido da coletividade, 

não é singular, individual. Deve ser direcionada a não permitir comportamentos 

discriminatórios, mas sim reconhecer a existência de diferenças de valores. O impacto 

positivo ou negativo leva a estruturação em relação à forma de pensar ou a uma 



27 

 

  

limitação extremamente conservadora, respectivamente. Sendo, portanto, a fonte 

impactante de nossos modelos mentais mais difícil de se reformular. 

Assim, dentro da estrutura deste trabalho, os seguintes modelos mentais 

podem ser destacados e analisados: 

 

• Capacidade de desenvolver conhecimento e habilidades: a base de 

análise é o interesse do controlador em investir em práticas que o 

permitam aprimorar conhecimentos que já possui ou agregar novas 

aplicações que possam contribuir no seu desempenho pós formação, 

para que assim seus resultados sejam verdadeiramente transformados. 

Uma visão do trabalho no sentido de expandir os conhecimentos dentro 

do círculo de competência como defendido pelo investidor Warren 

Buffett, mantendo o que já sabe, o que acredita ser importante de saber 

e o que ainda não sabe de dentro da área. 

• Motivação Extrínseca: ocasionada pela submissão à avaliação (EPLIS). 

Para Tyler (1942) a avaliação contempla as funções de ajustar e 

realimentar o processo. É por meio da mesma que se consegue obter 

dados que mostram, inclusive ao avaliado, até que ponto aprendeu e o 

que ficou na dúvida e não foi assimilado com sucesso. É o que gera 

empenho, determinação e proatividade.  

• Mindset de Crescimento: defendido por Carol Dweck (2017), trata do 

desafio em atingir metas mais audaciosas, se desenvolver na carreira, 

sair da zona de conforto, aprender com os erros. De fato, erros no 

controle de tráfego aéreo podem custar vidas e neste segmento é 

inegável que tal evento deve ser visto como uma oportunidade de evitar 

tantas outras perdas. 

• Alocação de tempo: capacidade do controlador em relação à gestão do 

tempo, com base na perspectiva de Skinner (1953/2003), que consiste 

na análise de conceitos comportamentais, dependente de ações do 

indivíduo, do ambiente e dos antecedentes no transcorrer do tempo. O 

gerenciamento e a capacidade de tomar decisões a curto prazo. Não 

meramente no sentido de gerar aumento da produtividade, mas sim na 

capacidade de dar a melhor respostar, no menor tempo possível, já que 
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no caso do controle de tráfego aéreo, a atenção ao lapso de tempo entre 

o problema e a resposta dada pode, nesta atividade, salvar vidas.  

• Interação com o grupo: é a análise da eficiência no trabalho em equipe, 

defendido por Michael D. Maginn (1996). A capacidade de compartilhar 

objetivos e situações impacta na construção de valores. O difícil papel de 

se conseguir envolver e motivar o grupo a dividir experiência, informação 

e conhecimento. O dilema é o engajamento das pessoas a fim de 

colaborarem e cooperarem de forma sólida, eficaz e eficiente no controle 

aéreo. Mais do que resolver problemas, o objetivo deve ser evitar que 

eles se repitam. Sem isso não se desenvolve uma visão sistêmica do 

papel individual e coletivo.  

• Inflexibilidade do hábito: as rotinas tendem a gerar nos profissionais a 

possibilidade de desempenhar suas atividades de modo automático sem 

mesmo se dar conta disso. Gregory Bateson (2000) chama este fato de 

“economia do hábito”. O problema aqui é que o controle do tráfego aéreo 

comumente exige que os controladores dediquem uma atenção 

consciente para tomar decisões não programadas a qualquer momento. 

De fato, esta economia é essencial para a vida, já que do contrário 

dificilmente seria possível agir com a velocidade exigida pelas 

circunstâncias. Mas, em se tratando do controle do tráfego aéreo, as 

rotinas automáticas, que tendem a ser inflexíveis, geram ineficiência e 

elevam o risco em contextos instáveis. A falta de flexibilidade e adaptação 

diante das mudanças de contexto é um risco para atividades sensíveis 

como a da pesquisa em tela. 

• Distresse: trata-se aqui de um dos estresses definido por Selye (1976) – 

o estresse negativo -, causado pela exposição a um determinado 

ambiente que gere medo, pressão, fadiga ou mesmo ocasionado por 

contrariedades, ameaças ou pela falta de confiança no que faz, podendo 

levar a baixa autoestima e a falta de interação social com o grupo de 

trabalho, além de casos mais extremos de ansiedade e depressão.  

• Insatisfação: de acordo com Walton (1973), a insatisfação com a vida no 

trabalho é um problema que pode afetar a maioria dos profissionais, 

independentemente de sua ocupação. Esta insatisfação é prejudicial e 

negativa e pode estar relacionada a quaisquer ferramentas aplicadas à 
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profissão, como: a jornada de trabalho, remuneração, tecnologia aplicada 

ao desenvolvimento da atividade, oportunidade de aprimoramento, 

possibilidade de crescimento na carreira, divulgação clara das regras e 

normas, as experiências vividas, o reconhecimento e a valorização, 

destacando no caso do controle de tráfego aéreo a formação e pós 

formação oferecida, bem como as avaliações aplicadas ao controlador. 

 

Por certo, quanto mais MMs se têm referência, maiores as chances de se chegar a 

soluções mais rápidas, precisas e perspicazes quando necessárias. 

 

3.3. O papel do DECEA na gestão de tráfego aéreo brasileiro 

 

Somos um país de dimensões continentais e a responsabilidade do espaço 

aéreo estende-se além de suas fronteiras. Logo, o controle aéreo assume proporções 

gigantescas e tal atribuição estratégica é confiada por força de lei a uma das Forças 

Armadas do país, a Força Aérea Brasileira (FAB). 

Dentro da FAB temos o Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA 

– que é a organização governamental subordinada ao Ministério da Defesa, 

responsável pela missão de controle descrita acima e que reúne infraestrutura, 

tecnologia e recursos humanos altamente especializados ao longo de todo território 

nacional com o propósito de promover a fluidez e a segurança dos voos no país. Um 

compromisso cujo escopo de atuação abrange um arcabouço de atividades que 

sustentam o SISCEAB. 

O principal objetivo do DECEA é garantir voos seguros, eficazes, rápidos e 

regulares, levando em consideração as condições meteorológicas e a infraestrutura 

operacional existente. Assim, o Gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM) garante a 

harmonia entre as capacidades do SISCEAB e as demandas de voo brasileiras, 

permitindo que as aeronaves atinjam suas condições ideais de voo (DECEA, 2019). 

No Brasil, este serviço é prestado de acordo com os padrões e procedimentos 

internacionais recomendados pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), 

a fim de manter estas atividades no nível de segurança e eficiência desejado para a 

navegação aérea em nosso país. 
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Distribuído em todo o país, o DECEA adota recursos humanos e tecnológicos 

para proporcionar um fluxo de tráfego aéreo seguro no espaço aéreo brasileiro e, ao 

mesmo tempo, garantir sua defesa aérea (CTA, 2018). 

Como organização central do SISCEAB, o DECEA é responsável por uma área 

que ultrapassa os 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território do Brasil, 

estendendo-se a uma parte considerável do Oceano Atlântico até o 10º meridiano 

oeste. Em suma, a organização é responsável pelo controle do espaço aéreo de 

aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados (DECEA, 2019). 

Para gerenciar e operar o SISCEAB, o DECEA realiza atividades altamente 

especializadas, detendo o conhecimento e a tecnologia essenciais para executar os 

procedimentos complexos relacionados à sua missão. 

O resultado, muitas vezes desconhecido da maioria dos cidadãos, é visto nas 

operações diárias e nos serviços prestados à sociedade brasileira, sem interrupção, 

24 horas por dia, 365 dias por ano. E, apesar de sua sede no Rio de Janeiro, o DECEA 

possui instalações permanentes em centenas de cidades em todos os 27 estados do 

Brasil. 

Seja nas áreas metropolitanas ou nos cantos remotos do país, a organização 

se faz presente por meio de seus aproximadamente 12.000 funcionários, entre 

militares e civis, com qualificações especiais para realizar várias atividades do 

Sistema Brasileiro de Controle do Espaço Aéreo (CTA, 2018). 

A gestão é distribuída em três subdepartamentos de supervisão, quatro Centros 

Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA), um Serviço 

Regional de Proteção de Voo estabelecido em São Paulo (SRPV-SP), cinco Centros 

de Controle de Área (ACC), 47 Controles de Aproximação (APP), 59 Torres de 

Controle de Tráfego Aéreo (TWR), 79 Destacamentos de Controle de Espaço Aéreo 

Regional (DTCEA), além de mais de 90 Estações de Telecomunicações Aeronáuticas 

e várias Divisões de Suporte em todo o país (DECEA, 2019). 

O DECEA possui, ainda, treze unidades subordinadas, também chamadas de 

Organizações Militares do DECEA, que atuam diretamente na implantação e 

manutenção de sistemas e recursos, além da implementação de atividades 

operacionais. Estes são os órgãos implementadores que executam os objetivos 

estabelecidos pelo órgão central. 
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Assim, a tarefa de fornecer um voo seguro e eficiente para aeronaves 

domésticas e estrangeiras no espaço aéreo brasileiro envolve vários órgãos 

especializados, garantindo o monitoramento do espaço aéreo sob a sua jurisdição. 

Para gerenciar e operar esses sistemas, é inevitável que o DECEA incorpore 

atividades altamente especializadas, sendo a única instituição no Brasil que detém a 

experiência e a tecnologia necessárias e indispensáveis para alcançar os 

procedimentos complexos relacionados ao controle, proteção e manutenção da 

soberania permanente de nosso espaço aéreo. 

Além de treinamento e desenvolvimento contínuos dos recursos humanos da 

instituição para a implementação, planejamento e gerenciamento dos sistemas, 

implantação de infraestrutura e manutenção de seus centros operacionais, vale 

ressaltar a preocupação destacada pelo DECEA quanto às atualizações necessárias 

para a proficiência da língua inglesa nas atividades desempenhadas por seus 

controladores. 

 

3.4  A importância das atribuições do controlador de tráfego aéreo 

 

Quando o público em geral pensa em um aeroporto, vem logo à mente a pista 

longa, icônica e a enorme torre de controle aéreo. No entanto, nem todos entendem o 

quão importante é o controle de tráfego aéreo. Essa atribuição exige uma equipe de 

técnicos treinados por anos com o propósito de aumentar a segurança de aviões nos 

céus e de cidadãos nos aeroportos. 

ATC, abreviação de controle de tráfego aéreo, é um serviço fornecido nas torres 

de controle aéreo tradicionalmente altas. Os indivíduos que trabalham nessas torres 

– os controladores -, são vitais para direcionar e navegar com segurança os aviões a 

longa distância, pelo espaço aéreo local, além das manobras necessárias durante 

pouso e decolagem. 

Controladores de tráfego aéreo, ou oficiais de controle de tráfego aéreo, têm 

uma quantidade extensa de treinamento e experiência que lhes permitem comandar 

os céus com confiança.  

Um controlador de tráfego aéreo aplica regras de separação à aeronave que 

eles dirigem. Regras de separação são usadas para regular a distância entre aviões 

e aeronaves, exigindo uma distância mínima entre eles. O propósito é aumentar a 

segurança e reduzir riscos desnecessários para pilotos e passageiros (AEROEXPO 
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2019), mas tudo passando por meio da troca de informações e precisão na 

comunicação entre controlador e tripulação. 

Na profissão de ATCO, os controladores devem ter a capacidade de tomar 

decisões em fração de segundo. Decisões essas que afetarão centenas de vidas e 

que podem se tratar de decisões fatais para milhares delas.  

Os controladores de tráfego aéreo têm um dos trabalhos mais exigentes 

mentalmente no mundo, com o propósito de evitar colisões aéreas, principalmente. 

Tal proeza é conseguida por níveis incomparáveis de comunicação, cálculos 

matemáticos rápidos, percepção espacial e a capacidade de manter o fluxo de tráfego 

aéreo fluindo sem problemas (AEROEXPO, 2019). 

Esta descrição, e suas peculiaridades, é que a torna de fato uma das quatorze 

profissões mais estressantes, segundo pesquisa feita pelo site Business Insider, na 

qual foram considerados levantamentos em relação ao cotidiano, efeitos de falhas e 

erros tomados por decisões de seus operadores, além da pressão de prazos e a 

velocidade na tomada de decisões, reforçando assim a importância do bom 

desempenho desta atividade e dos membros que a compõem (GIANG, 2012). 

Considerando que os controladores exercem suas funções em órgãos de 

controle de extrema relevância, destacam-se aqui três órgãos cujo conhecimento e 

análise são imprescindíveis: Tower Control (TWR), Approach Control (APP) e Area 

Control Center (ACC). 

A TWR é responsável pelo controle das aeronaves no solo, emite autorizações 

de níveis de voo em rota, pouso e decolagens, informando as condições do aeródromo 

no que tange as condições de vento, pressão atmosférica e pista. Trata-se do órgão 

que faz contato com a Infraero a fim de saber as condições da pista, principalmente 

no caso de mudança na direção do vento ou chuva forte, para então repassar essas 

informações a órgãos de controle superior. 

No caso do APP refere-se ao órgão responsável pelo controle das aeronaves 

imediatamente após as decolagens, em processo de subida, como também pelas 

aproximações em processo de descida. Geralmente, os controladores têm apoio 

do sistema de radar que emite informações relativas aos níveis de voo, velocidade, 

tipo de aeronave e destino. Também é possível visualizar formações meteorológicas 

e informar aos pilotos. Os controladores do APP autorizam procedimentos de 

subida/descida padronizados por cartas aeronáuticas. 
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Caso a aeronave esteja em processo de subida, a partir de um determinado 

nível de voo, sua informação e controle são transferidos para outro órgão de controle, 

chamado de ACC (Centro de Controle de Área). Caso a aeronave esteja em processo 

de descida, a partir de um determinado nível de voo, sua informação e controle são 

transferidos para a TWR. 

No caso do ACC trata-se do órgão responsável pelo controle das aeronaves 

em nível de cruzeiro. Cuidam de grandes áreas e recebem ou transferem o 

controle para os APP. Nesta fase do voo as aeronaves possuem uma velocidade 

mais alta. 

A partir do conhecimento claro da responsabilidade de cada órgão de controle 

e conforme a etapa da operação, fica estabelecida a preocupação não só na 

comunicação entre controlador e tripulação, mas também entre os controladores que 

trabalham nesses três órgãos por conta da passagem, entre eles, das informações 

necessárias para a continuidade do trabalho durante todo o tempo de movimentação 

da aeronave. 

Determina-se, assim, que o espaço aéreo brasileiro é dividido em setores de 

diferentes tamanhos e formas e, ao viajar em uma via aérea, uma aeronave passa por 

vários setores, sendo um controlador de tráfego aéreo responsável por cada um dos 

setores, considerando o voo em estado normal de operação.  

É de grande valia, também, o conhecimento de que os controladores possuem 

acesso a informações relevantes sobre tarefas, como dados de radar, relatórios 

meteorológicos e horários de voos. Dentro da díade, os controladores de tráfego aéreo 

assumem diferentes funções: um (executivo) é responsável pela comunicação com os 

pilotos usando comandos de tráfego falados pelo rádio, enquanto o outro (planejador) 

coordena a aceitação ou entrega de voos de ou para outros setores (MENDES & 

SANTOS, 2013).  

Isto é necessário já que cada setor possui uma operação individual de nível de 

voo e geralmente só aceita voos dentro de um certo limite, a fim de manter um 

alinhamento vertical suave entre os voos adjacentes.  

Ao organizar as transferências, o planejador também é responsável por verificar 

a comunicação entre o executivo e os pilotos e intervir, se for preciso, demonstrando 

mais uma vez a importância e sensibilidade deste setor quanto à forma de 

comunicação e troca de informações entre os membros internos e externos às 
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equipes, além do alto grau de dependência existente entre quem vai passar e quem 

vai receber a informação e os detalhes para os passos seguintes. 

A divisão das responsabilidades não depende apenas das regras de 

coordenação da equipe, mas de uma boa comunicação interna e externa e das 

diferentes situações de trabalho que surgem em uma atividade tão dinâmica quanto a 

do controle de trafego aéreo.  

Um bom exemplo é a expedição e a manutenção de fluxos de tráfego 

ordenados, sem violar os mínimos de separação que podem ser caracterizados como 

o principal objetivo do trabalho na aviação. No entanto, a adesão a padrões rígidos de 

separação por razões de segurança estabelece regras inegociáveis que atuam como 

restrições. A combinação dessas características resulta em um trabalho adequado, 

especialmente porque os controladores de tráfego aéreo tomam a maioria de suas 

decisões em um período de tempo limitado (MENDES & SANTOS, 2013).  

Dessa forma, é primordial a rapidez na assimilação dos fatos, a interpretação 

correta dos dados, o domínio no recebimento de informações e a capacidade de 

resposta precisa à situação, tudo transmitido por meio de uma comunicação direta e 

específica, limpa, clara, objetiva, que deve respeitar o modus operandi de 

transmissão.   

Devido às características de seu trabalho e às limitações gerais do ser humano 

quanto à capacidade de processar informações, os controladores de tráfego aéreo 

geralmente sofrem pressão de tempo que podem levar a uma resposta ao estresse. 

Essa resposta ao estresse é a ativação de vários sistemas fisiológicos nos níveis 

afetivo, cognitivo, neural, endócrino e muscular quando os indivíduos estão 

enfrentando um estímulo indutor de estresse (estressor) (PINHEIRO, 2011). 

No entanto, o estresse não é por si só um estado negativo, uma vez que a 

avaliação do profissional depende da interação das demandas situacionais e, 

também, das habilidades do indivíduo para lidar com a situação. Dessa forma, como 

a pressão no tempo é uma característica situacional no cotidiano dos controladores 

de tráfego aéreo, é provável a ocorrência de estresse negativo ou mesmo positivo, a 

depender de seus modelos mentais e da forma como ele se vê e analisa seu contexto. 

Logo, a redução, ou melhor, a prevenção de situações indutoras de estresse, também 

pode ser vista como uma meta importante no trabalho diário dos controladores de 

tráfego aéreo, sobre a qual recai enorme crédito para com os resultados positivos que 

podem ser alcançados nessa relação. Essa atividade vem sendo descrita comumente 
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por seus operadores como algo desafiador, instigante e envolvente, chamando a 

atenção para um futuro promissor que, mesmo tendo a disposição cada vez mais 

novas tecnologias, não abre mão do olhar humano decisivo em questões 

inéditas que aparecem a todo momento e que exigem uma reação quase que 

imediata. 

 

3.5 Formação e capacitação do controlador de tráfego aéreo 

 

A formação e consequente capacitação do ATCO, no Brasil, se dá em duas 

instituições do Comando da Aeronáutica (COMAER): na Escola de Especialistas de 

Aeronáutica (EEAR), subordinada ao Departamento de Ensino da Aeronáutica 

(DEPENS), e no Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), subordinado ao 

DECEA. 

Logo, com base nas exigências determinadas pela Organização Internacional 

de Aviação Civil (OACI) em relação à proficiência da língua inglesa, na aplicação das 

atividades de tráfego aéreo, temos junto ao Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo (DECEA), que é o responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro e dos 

serviços de navegação aérea, dentro de sua estrutura, o ICEA, que está voltado às 

atividades de ensino e pesquisa que dão apoio à formação e à capacitação dos 

recursos humanos do SISCEAB. O ICEA é, portanto, a instituição responsável pelo 

planejamento, desenvolvimento e aplicação dos instrumentos de capacitação e 

avaliação dos controladores. 

O controlador de tráfego aéreo pode ser da carreira militar ou civil, sendo esta 

última, no DECEA, preenchida por servidores públicos civis federais concursados e 

regidos pela Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990.   

Os futuros militares aprovados nas etapas do processo seletivo para área de 

especialização de controle de tráfego aéreo, da Força Aérea Brasileira (FAB), são 

submetidos a uma formação que inclui a capacitação no que tange à adaptação para 

a atividade militar e o curso de controlador de tráfego aéreo, com duração de 

aproximadamente dois anos. 

Além do acima descrito, os controladores passam pelo ICEA, em São José dos 

Campos (SP), para adaptação à atividade funcional, e pelos estágios nas respectivas 

regiões voltados a seus órgãos de controle, sendo esta última etapa repetida sempre 
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que ocorre a movimentação do militar e/ou remoção do servidor de sua localidade 

vigente.  

Em relação aos servidores públicos civis federais, regidos pela Lei 8112/90, 

após aprovação na primeira fase do concurso público, os futuros controladores 

integrarão as turmas de curso de formação para adaptação  

à atividade funcional, tendo neste caso a duração de aproximadamente 8-9 meses no 

ICEA (Curso ATM005) e se aprovados seguirão, já como servidores, para o estágio 

em seus órgãos de controle.  

O treinamento inicial dado aos futuros controladores visa a permitir que se 

vivencie situações rotineiras, desde as mais simples até as mais complexas, incluindo 

também situações emergenciais, além é claro dos estágios nas respectivas regiões e 

nos seus órgãos de controle, por conta das peculiaridades. 

Nos regionais há previsão de se oferecem workshops, com pequena duração e 

a possibilidade de plantões tira-dúvidas durante intervalos operacionais, os English 

Breaks, além das práticas em língua inglesa em grupos de WhatsApp ou similares, 

dentre outras iniciativas esporádicas, como as missões no exterior.  

Também se aplicam treinamentos oferecidos aos controladores de tráfego 

aéreo e prestadores de serviços de navegação aérea em centros ou escolas de 

idiomas, abrangendo ensino a distância e/ou aulas presenciais, mas sem 

regularidade.  

Dentre os mais importantes, se tem os seguintes destaques: 

 

• Três cursos a distância elaborados com conteúdo específico para 

controladores dos diferentes órgãos operacionais, da seguinte maneira: 

CTP-016, elaborado para profissionais que atuam em ACC; CTP-017, 

elaborado para profissionais que atuam em APP e CTP-018, elaborado 

para profissionais que atuam em TWR. Vale ressaltar que o foco desses 

cursos é o NP3. 

• CTP-004, direcionado a todos os controladores, independente de nível 

de proficiência ou nível em inglês alcançado, mas que trata 

exclusivamente de treinamento intensivo na fraseologia inglesa em 

situações de emergência. 
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• CTP-010, curso presencial que oferece treinamento intensivo de inglês, 

mas também com foco para o NP3 ou demais níveis abaixo do 

Operacional. 

• CTP-011, curso inicial de prática pedagógica para instrução de inglês 

aeronáutico. 

• CTP-019, curso preparatório para avaliadores/examinadores do EPLIS, 

inclusive ao NP6 que demonstrar interesse e for escolhido. 

 

Todos os alunos recebem instruções teóricas envolvendo as áreas de tráfego 

aéreo, meteorologia, navegação aérea, teoria de voo e práticas no Laboratório de 

Simulação em 3D, visando ao treinamento de situações específicas e extraordinárias 

do controle de tráfego aéreo, incluindo ainda um trabalho dedicado à aplicabilidade do 

uso do inglês nas comunicações aéreas. 

Durante as etapas os mesmos dispõem de uma ampla infraestrutura, não só 

teórica, mas também prática com o uso de sofisticados simuladores que possibilitam 

aos candidatos ter uma visão virtual e digitalizada da pista de pouso e do pátio de 

manobras, o que instiga o raciocínio lógico do profissional em tempo integral. O 

propósito é aprofundar os conhecimentos e desenvolver as habilidades durante as 

atividades diárias e treinar situações que exigem maior atenção, como por exemplo a 

interdição da pista em casos de emergência, falhas de comunicação e incursão em 

pista.  

A Política de Formação e Capacitação do DECEA determina que os profissionais 

estejam plenamente preparados para exercerem as suas atividades e constantemente 

atualizados, a fim de se manterem alinhados com os avanços tecnológicos. Para 

tanto, o DECEA se propõe a estabelecer diretrizes que norteiam as ações de 

desenvolvimento das potencialidades institucionais pelo investimento direto nas 

pessoas, objetivando com isso a manutenção do nível de qualidade dos serviços 

prestados. 

De acordo com a ICA 100-18, o controlador de tráfego aéreo é tratado como o 

profissional civil ou militar cuja qualificação o torna capaz de desempenhar as 

atividades operacionais de controle, coordenação, supervisão, gerenciamento e 

instrução relacionadas ao tráfego aéreo nos diversos órgãos de controle além de 

busca e salvamento do SISCEAB. 
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Ainda no âmbito das normas reguladoras que se voltam para as ações de 

consecução dos objetivos da política de formação e capacitação, treinamento e de 

qualificação dos recursos humanos do SISCEAB, se destaca também a Instrução do 

Comando da Aeronáutica - ICA 37-269.  

Esta Instrução (ICA 37-269) estabelece normas e define responsabilidades para 

a realização de cursos e gestão da capacitação, no âmbito do SISCEAB, sob a 

incumbência do DECEA e é concebida para acompanhar a evolução tecnológica, 

técnica, operacional e administrativa.  

As normas direcionam a forma de treinamento e pesquisa definindo programas, 

planos e seus respectivos procedimentos de concepção, composição, ativação e 

avaliação. Além disso, também se busca nesta Instrução dimensionar a aplicação, o 

preparo e a validação das normas, observando as responsabilidades no planejamento 

e gestão, bem como as competências das Organizações Militares (OM) participantes 

desse sistema.  

A definição de formar e de capacitar é, portanto, tornar o profissional habilitado 

para desempenhar uma função, isto é, qualificar o mesmo para determinado tipo de 

trabalho. Nesta direção, novas tendências na área de controle vêm exigindo cada vez 

mais profissionais que estejam engajados a se adaptar às diversas situações do dia-

a-dia de uma Organização extremamente especializada como a descrita neste 

trabalho. 

No que tange especificamente a formação e capacitação do controlador em 

relação à língua inglesa, o DECEA necessita de alunos e profissionais de nível 

intermediário ou superior e, estando no ICEA, são aplicadas aulas dinâmicas focadas 

nas habilidades de fala e escuta essenciais ao controle.  

Além da relevância em se medir a proficiência teórica e prática, o DECEA e o 

ICEA preconizam em suas normativas a preocupação com treinamentos periódicos 

de aperfeiçoamento e atualização, buscando assim manter o conhecimento sempre 

em dia. 

Nessa linha, a OACI, focada no preparo e experiência desse profissional que 

tem na comunicação sua principal ferramenta de trabalho, estabeleceu que ao se 

desempenhar a atividade em locais que envolvam operações aéreas internacionais, 

deve o mesmo ser capaz de falar e entender as línguas utilizadas nas comunicações 

radiotelefônicas para além da fraseologia e especificou, no caso da especialização no 
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segundo idioma, uma Escala de Proficiência em Língua Inglesa em seis níveis que 

vão de 1 a 6, sendo o Nível 4 determinado como sendo o mínimo operacional para os 

controladores. 

Ressalta-se, aqui, que o contato com situações que exigem rapidez de resposta 

também é vivenciado durante a preparação deste profissional e o uso do inglês é 

considerado uma etapa importante e que pode fazer diferença na performance de 

comunicação do dia-a-dia do controlador e nos resultados obtidos na performance 

deste profissional. Por este motivo, toda atenção e cuidado é dado ao preparo deste 

profissional no que tange ao uso da língua inglesa na comunicação aérea, 

considerada como a principal ferramenta no desempenho da atividade. 

 

3.6 A relevância da comunicação nas relações 

 

A comunicação, de um modo geral, pode ser definida como uma das variáveis 

que, em qualquer situação, pode determinar o fracasso ou a boa performance de um 

segmento. Sem comunicação ou sendo essa fraca e ineficaz no seu papel de 

disseminar conteúdo, traz à tona o risco iminente do não engajamento de quem recebe 

e de quem passa informação, impedindo a continuidade das relações, sendo estas 

relações pessoais ou mesmo profissionais.      

A boa comunicação não é apenas aquela que flui entre os atores, mas também 

aquela que, da maneira correta, transmite a mensagem necessária, no momento 

adequado, a tempo de se assimilar e reagir ao que foi passado.  

A troca entre interlocutores é sempre bem vista, mas só há de fato uma boa 

interação se emissor e receptor estiverem alinhados em perguntar e responder dentro 

de uma compreensão mútua, decodificando e evitando ruídos, prestando o serviço 

não só de dirimir dúvidas, mas também de agregar valor ao conhecimento transmitido.  

É preciso assegurar a uniformidade das comunicações, reduzir ao mínimo 

possível o tempo de transmissão da informação que se deseja passar e proporcionar 

conteúdos claros e concisos. 

A fonia deve ser direcionada, objetiva e limpa. Além disso é preciso 

coordenação, controle e tranquilidade quando se pretende disseminar dados e fatos, 

principalmente se inserida em um caos de instruções ou autorizações, justamente os 

vetores que mais preocupam a navegação aérea. 
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Problemas de comunicação podem gerar danos irreparáveis que irão refletir na 

sociedade de forma drástica, deixando para trás o grande propósito global de se 

ultrapassar barreiras com a linguagem.   

No que tange à comunicação, filtros são elementos que modificam a forma que 

a mensagem é recebida e barreiras são impedimentos à troca de informação e 

conhecimento. Os filtros podem ser pessoais e situacionais, relacionados à 

preconcepção de ideia já formada (modelos mentais), reação treinada, competição, 

vaidade e arrogância. Os filtros situacionais incluem ruído, distração, fadiga, estresse, 

conflitos emocionais e diferenças de linguagem.  

As barreiras podem existir em condições de desnível de autoridade, desnível 

de experiência, conflitos interpessoais, complacência, resignação, comportamento 

autoritário e falhas diversas em sistemas de comunicação.  

Por conseguinte, focar em normas, princípios e padrões permite a diminuição 

de riscos, já que desta forma se busca a uniformização, mas não há garantia de que 

todos os procedimentos serão cumpridos a contento, haja vista estar a cargo do 

usuário o bom ou mau uso dos recursos disponibilizados. 

Por certo, a globalização faz desta ferramenta o instrumento que proporciona a 

interatividade de no mínimo dois lados sobre os quais não importa a distância e 

demais características que venham a diferenciá-los. É o veículo disseminador que 

acelera o ganho de conhecimento, a troca de valores e o desenvolvimento de qualquer 

atividade. É o saber transmitido e por meio do qual se reformulam as necessidades 

de mudança. É a chance que se tem de inovar, pluralizar, contextualizar, segmentar 

e dar início a uma nova etapa de evolução. 

De fato, existe a comunicação nas relações pessoais, nos negócios, na cultura, 

no lazer, no dia-a-dia e até no pronunciamento do “deixar de fazer”, já que usamos a 

comunicação para simplesmente transmitir nossas decisões, o que faremos ou o que 

nos recusamos a fazer. 

A comunicação faz do indivíduo um cidadão, permite a inclusão ou o seu direito 

de não participar. Pode ser eficiente ou ineficaz, mas sempre latente e presente, 

sustentada por permitir a exteriorização de ideias, de decisões e de posicionamentos. 

Os reflexos da comunicação são vitais para o alcance de quaisquer metas, 

estando a sociedade altamente dependente desta e compreender as dimensões de 

sua interferência traz ao indivíduo avanços culturais, sociais, ambientais, financeiros 

e econômicos, já que a alta competitividade dos dias atuais permite o uso da 
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comunicação como meio de se explorar novas oportunidades e alcançar objetivos 

mais desafiadores, baseados em metas mais abrangentes, mesmo que exigindo uma 

constante adaptação às inovações que surgem exponencialmente. 

Por toda essa relevância que, com sua postura crítica, Manyozo (2017) propõe 

uma comunicação para pesquisa de desenvolvimento e prática baseada na história, 

na cultura e na experiência das pessoas. E é essa relevância que deve ser dada ao 

uso da comunicação nas mais diversas áreas. 

A evolução das relações se deu, por certo, com a comunicação sendo tratada 

como veículo de transmissão do conhecimento e permitindo que novas ideias sejam 

lançadas para fins cada vez mais ambiciosos. 

O processo comunicativo vem sendo, então, estudado e investigado há anos, 

por meio de registros que nos levam à reflexão sobre o quanto determinados avanços 

tecnológicos potencializam novas perspectivas de evolução. 

Manyozo também alerta os especialistas no campo da comunicação para se 

protegerem de uma visão míope, e da necessidade de se ter, na verdade, uma visão 

realista e crítica, ouvindo evidências empíricas e procurando entender os mecanismos 

institucionais da integração. 

Dutta (2011) explora o uso da comunicação para transformar estruturas globais, 

nacionais e locais de poder que criam e sustentam condições. Estar atento às 

mudanças trazidas pela comunicação e da importância de sua gerência sobre os 

resultados que impactam as relações exige não só um olhar realista, mas também 

uma análise desprendida de preconceitos que trazemos entranhados nas visões 

estabelecidas desde a formação inicial como indivíduo.  

Transmitir e assimilar algo de valor faz toda a diferença e se torna mais possível 

quando há consciência de que é preciso aperfeiçoar as habilidades no momento que 

se troca informação, seja qual for o propósito final de seu conteúdo. E, em se tratando 

de transmissão e assimilação, vem a preocupação com os perigos desta ferramenta 

na atividade de navegação aérea, ou seja, com as comunicações aeronáuticas, e o 

foco em se amenizar os riscos que se corre nesta troca entre os profissionais do ar e 

os que estão em terra. 

Dessa maneira, é imprescindível a conscientização da importância da 

fraseologia correta, da clareza fonética para o controle de tráfego aéreo, da prática no 

segundo idioma (o inglês), da visão que as partes têm de seu próprio conhecimento e 

da capacidade de todos os envolvidos na compreensão das informações passadas.  
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Por certo, os problemas de comunicação nesta área são retratados como um 

fator decisivo para a não ocorrência de acidentes e incidentes críticos na aviação, 

sendo válida para as comunicações entre todos os membros envolvidos na atividade 

de tráfego aéreo.  

Diversas pesquisas sobre os problemas nas comunicações radiotelefônicas 

identificaram a falta de proficiência linguística como fator contribuinte de acidentes e 

incidentes (cf.Cushing,1995, Monteiro, 2009). Nesta linha, uma análise de 1.843 

acidentes aéreos, desde 1950 até 2006, determinou que 8% se deu por erro humano, 

mas no Brasil o número é de 58,43%, estando a falha de comunicação dentro deste 

percentual. 

A queda de um avião nunca se dá exclusivamente por um único erro, mas sim 

por uma sequência de falhas encadeadas, tendo estado sempre os erros de 

comunicação dentro das parcelas investigadas, provando que contribuiram de alguma 

forma para o fim lamentavelmente alcançado. E, mesmo não sendo só um erro, mas 

sim, normalmente, uma cadeia de eventos que resultam em um incidente aéreo, a 

comunicação imprecisa sempre é uma falha recorrentemente encontrada entre as 

causas apontadas. 

Os números acima então reforçam a preocupação e a atenção que devem ser 

dadas ao cuidado com a clareza na troca de informação nessa atividade, já que nos 

últimos dez anos, 1.019 pessoas morreram, outras 204 vítimas ficaram com 

ferimentos graves, 510 vítimas com ferimentos leves e 2.668, por sorte, talvez, ficaram 

ilesos em acidentes aeronáuticos no Brasil. 

Na falta de comunicação com qualidade é impossível haver gerenciamento da 

navegação aérea. A boa comunicação elucida as barreiras na comunicação verbal e 

não verbal, e permite usar eficazmente os demais recursos disponíveis no 

gerenciamento do tráfego aéreo, sendo assim de extrema relevância estabelecer uma 

relação de confiança que diminua as barreiras entre o emissor e o receptor na 

resolução de quaisquer conflitos.    

 

3.7 Competência comunicativa 

 

O núcleo da Teoria de Perrenoud é o Conceito de Competência.  

A Teoria desse pesquisador é tratada como a capacidade de solucionar 

problemas por meio de conhecimentos acumulados e de outras habilidades 
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desenvolvidas pelas experiências no mundo, além de reforçar que a educação deve 

caminhar no sentido de que o indivíduo se conscientize de sua real capacidade.  

A questão variável é que as competências são das mais diversas e necessárias 

de formas diferentes, dependendo de como e onde precisam ser aplicadas. 

Dentre as competências e habilidades exigidas do controlador de tráfego aéreo 

há um destaque especial para a comunicação na língua inglesa, o que nos obriga a 

associação desta pesquisa a uma análise mais profunda quanto ao conceito de 

Competência Comunicativa, haja vista sua íntima ligação ao processo de ensino e 

aprendizagem de línguas.  

Chomsky (1965) afirma que competência comunicativa significa conhecimento 

e desempenho da língua, das suas estruturas e de suas regras gramaticais, sem 

necessariamente envolver questões socioculturais. Para Chomsky é preciso 

basicamente saber produzir, compreender e reconhecer a estrutura das frases. 

Savignon (1972) defende que a comunicação ocorre numa grade infinita de 

situações, e o sucesso em um determinado desempenho depende da compreensão 

que se tem do contexto e de experiência prévia semelhante. 

Hymes (1971) entendeu estarem as definições acima incompletas e foi além. 

Incluiu na análise de competência comunicativa a verificação da real capacidade de 

usar de maneira adequada, associando então a noção de desempenho e adicionando 

a função social. Para Hymes é preciso saber quando falar, quando não falar, do que 

falar, com quem, onde e de que forma falar. 

Canale e Swain (1983) se debruçaram no conceito de competência 

comunicativa buscando inseri-la dentro de uma proposta mais pedagógica e prática, 

com o intuito de transpor os pressupostos teóricos ditados por Hymes para o contexto 

de ensino, aprendizagem e aquisição de uma segunda língua (língua estrangeira). A 

proposta deles se volta a uma relação de quatro tipos de subcompetências inter-

relacionadas.  

A primeira delas é a subcompetência gramatical, que envolve diretamente o 

conhecimento do vocabulário, da morfologia, sintaxe, fonologia e grafia. Esta 

subcompetência se relacionada com o domínio do código linguístico, verbal ou não 

verbal, e é centrada na habilidade e no conhecimento necessários para compreender 

e expressar adequadamente o sentido literal das expressões.   

Na visão desses autores, essa subcompetência tem um foco relevante em todo 

e qualquer programa direcionado a inserção do conhecimento aprofundado de um 
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segundo idioma. Não necessariamente no sentido de se sobrepor as demais 

subcompetências definidas por eles, nem que permita de forma alguma descartar a 

importância do estudo das demais.   

Traduz-se nessa primeira subcompetência a escolha de palavras que 

expressam informações que retratam corretamente a mensagem que se deseja 

transmitir. 

No que tange a segunda, nomearam-na de subcompetência sociolinguística, 

cujos determinantes seriam as regras socioculturais de uso e regras da narrativa; 

trata-se de estabelecer em que medida as expressões e frases são criadas e 

interpretadas nos diversos contextos sociolinguísticos, dependendo das estruturas 

contextuais. Esta subcompetência é imprescindível para a interpretação de premissas, 

acompanhando a função social da narrativa como comportamento e atitudes dos 

indivíduos. Há a exigência de um respeito as regras sociais que cercam o uso da 

língua. Permite-se por meio dela a análise da adequação destacada na defesa de 

Hymes. 

Esta subcompetência exige, também, que o indivíduo se encaixe no contexto, 

se aprofundando na diversidade do idioma, no conhecimento de figuras de linguagem 

e na tradução de características próprias da cultura. 

A terceira é a subcompetência discursiva, que trata da relação entre 

significados e gramática, a fim de que a conexão das frases forme um contexto 

significativo. O compartilhamento dessa subcompetência tem de ser entre aquele que 

fala e aquele que ouve. É a capacidade de se relacionar formas gramaticais e seus 

significados para o alcance de um bom discurso falado ou escrito. 

A quarta é a subcompetência estratégica, que se compõe do controle das 

estratégias de comunicação verbal e não-verbal e que podem ser aplicadas em 

determinadas situações: com o intuito de compensar falhas na comunicação 

decorrentes de condições limitadoras, como conhecimento incompleto ou insuficiente 

das regras; e com o propósito de facilitar o entendimento, de forma que a nova 

explanação sugira um novo enfoque ao sentido do texto, ou seja, uma forma de 

preencher lacunas. Revela-se na capacidade de interagir no campo do desempenho. 

Para Canale e Swain (1983) essas quatro subcompetências geram 

uniformidade no conhecimento e permitem a formação da competência comunicativa 

quando o indivíduo é submetido a elas. 
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3.8 A aplicação da língua inglesa na comunicação do controle do tráfego aéreo 

 

Segundo Noel Burch o idioma é composto por um arsenal de habilidades que 

vai do total desconhecimento até o domínio completo e a competência no idioma deve 

transpor quatro estágios: a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, 

a competência inconsciente e a competência consciente. E, termos essas etapas 

claras no caminho de formação do conhecimento nos permite o equilíbrio necessário 

para o alcance do domínio, reforçando que se trata de um processo longo, com 

momentos desconfortáveis e que exige contínua dedicação à manutenção da 

capacidade de desempenho (ADAMS, 2016). 

O fato de tratarmos aqui do idioma mais falado no mundo – o inglês - já justifica 

o alto grau de importância de seu domínio por aqueles que usam a comunicação como 

sua principal ferramenta de trabalho. 

Nos dias atuais é imprescindível reconhecer a necessidade do uso da língua 

inglesa nas relações, sejam pessoais ou, principalmente, profissionais nas quais o 

mundo globalizado onde estamos inseridos faz uso da mesma de forma fundamental. 

E, apenas uma aprendizagem bem-sucedida permite o alcance dos melhores 

resultados. 

O desempenho na execução de determinada atividade, quando a principal 

ferramenta é a comunicação em língua diversa à língua materna, pode ser definido a 

partir do ponto capaz de unir uma formação altamente especializada com uma 

capacitação de excelência na aplicação do segundo idioma durante a troca de 

informação entre as partes envolvidas. 

Imaginemos, então, a importância desse desempenho em negócios 

transnacionais que dependem também de aparato tecnológico para serviços de 

telecomunicação e de investimento; reforçando, assim, a ideia de que temos nesta 

seara fatores essenciais para concussão eficiente de transações econômicas em 

escala mundial. 

Quando trazemos à tona o controle de tráfego aéreo e suas peculiaridades no 

desempenho desta atividade, a ferramenta descrita acima é, sem dúvida alguma, 

indispensável para que sua execução alcance seu objetivo primordial – a segurança 

nacional. A boa comunicação em inglês é o link perfeito entre ação e resultado. Logo, 

a aplicação da língua inglesa na atividade em tela não pode ser vista como uma 

barreia intransponível.  
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Transpor esta barreira é uma necessidade que se reforça quando a aplicação 

se dá, principalmente, em operações aéreas internacionais, exigindo profissionais 

capazes de falar e entender as línguas utilizadas nas comunicações radiotelefônicas 

que vão além da fraseologia, valendo ressaltar que a fraseologia padrão, em tráfego 

aéreo, se refere a uma língua codificada e prescrita para ser adotada constantemente, 

seguindo o protocolo de rotina que, de certa maneira, conduz seus usuários a uma 

previsão do que normalmente é proferido durante as operações (MITSUTOMI; 

OBRIEN, 2003). É um conjunto de frases e expressões pré-estabelecidas, formada 

por um vocabulário reduzido, tendo como propósito permitir a troca de informação de 

maneira clara, concisa e segura, em situações normais de voo (OACI).  

Na direção da importância que deve ser dada ao tema e, por iniciativa do 

Comando da Aeronáutica (COMAER), no ano de 2005, o ICEA, em parceria com o 

Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica (CIEAR), aplicou um teste de inglês 

com o propósito de apurar e certificar a habilitação de todos os controladores de 

tráfego aéreo na língua inglesa.  

Os controladores com melhores resultados foram chamados a compor um 

grupo de trabalho com o propósito de aplicar ações de treinamento e mensuração, 

coordenadas pelos profissionais de língua inglesa do ICEA. Desde de 2007, então, é 

aplicado o Exame de Proficiência em Inglês Aeronáutico do Sistema de Controle de 

Tráfego Aéreo Brasileiro – o EPLIS -, sendo este exame constantemente revisto, 

aprimorado e adequado, de modo a atender aos requisitos da OACI (Organização 

Internacional de Aviação Civil).  

O EPLIS nada mais é do que um teste de proficiência em inglês aeronáutico 

em prol de maior segurança na navegação aérea, com foco na avaliação da 

capacidade de produção oral (speaking) e compreensão oral (listening) dos 

controladores que compõem o SISCEAB, especialmente, em situações não 

abarcadas pela fraseologia aeronáutica padrão, respeitando os parâmetros exigidos 

pela OACI, que regulamenta a aviação civil dos países signatários. 

Vale ponderar que foi em 2004, com o propósito de se aplicar determinações 

com relação às necessidades do controle do uso da língua inglesa nas atividades 

aéreas internacionais, que a OACI implementou o Documento 9.835 – Manual on the 

Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements, sendo o principal 

documento que orienta as práticas, políticas e programas de treinamento com 

instruções gerais sobre os procedimentos em relação à aptidão e avaliação dos 
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profissionais em questão, adotadas por todos os países membros da OACI em todo o 

mundo, e o EPLIS respeita e tem como base justamente este Documento. 

Logo, o EPLIS acompanha as diretrizes do DOC 9.835 desde sua criação em 

2007, após a resolução A36-11 da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), 

que, em prol de maior segurança na navegação aérea, estabeleceu uma proficiência 

mínima em língua inglesa para pilotos, controladores de tráfego aéreo e operadores 

de estação aeronáutica.  

A avaliação da proficiência em língua inglesa destes profissionais no âmbito do 

SISCEAB é de responsabilidade do ICEA, segundo o MCA 37-225: Manual dos 

Requisitos de Proficiência em Inglês Aeronáutico. E, por mais que a avaliação seja de 

responsabilidade do ICEA, cabe aos profissionais que executam a atividade o 

recadastramento anual, independente de já possuírem o nível mínimo exigido. 

O exame avalia a produção linguística em situações que se assemelham ao 

dia-a-dia de trabalho sem se voltar a procedimentos operacionais, nem tão pouco a 

fraseologia, embora estes requisitos possam estar presentes, para fins de 

contextualização. 

O EPLIS tem duas fases: 

i) FASE 1 – avalia a compreensão oral (listening) e 

ii) FASE 2 – avalia tanto a compreensão oral (listening) quanto à produção oral 

(speaking). 

Na FASE 1 são aplicadas trinta questões de múltipla escolha com três 

alternativas cada, tendo para cada questão um áudio diferente (gravações de controle 

de tráfego aéreo). Essa FASE é eliminatória e o candidato que não obtiver no mínimo 

70% de acertos, o que significa 21 acertos ou mais, não continua no processo de 

avaliação. Ademais, a FASE 1 feita em um ano habilita operadores a prestarem a 

FASE 2 no ano seguinte. E, aqueles que fizerem a FASE 2 em um ano e não lograrem 

o nível mínimo indicado pela OACI devem fazer a Fase 1, novamente, no mesmo ano, 

a fim de que possam prestar a FASE 2, mais uma vez, no ano seguinte.  

A FASE 2 é dividida em 4 (quatro) Partes. Nesta FASE o candidato aprovado 

na FASE 1 será submetido à entrevista presencial cujo objetivo é avaliar a capacidade 

de se comunicar de forma satisfatória em inglês aeronáutico, mas não são 

considerados nesta crítica procedimentos operacionais, nem fraseologia. Durante a 

comunicação aeronáutica, o inglês manifesta-se como língua franca, o que significa a 

língua de contato de falantes de diferentes línguas. 
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Na Parte 1, o candidato responde a perguntas relacionadas ao seu dia-a-dia 

profissional ou sobre sua carreira. Na Parte 2, o candidato não tem contato visual com 

o interlocutor. O candidato ouve atentamente a 10 frases que descrevem problemas, 

e deve reproduzi-las ou reportá-las a fim de comprovar a compreensão e, em seguida, 

apontar soluções ou dar sugestões. É importante mencionar que as situações são 

direcionadas ao órgão operacional (ACC, APP, TWR) para o qual a Carteira de 

Habilitação do candidato é válida, exceto quando se trata do EPLIS Ab Initio, que é 

aplicado antes da formação. Na Parte 3, o candidato responde a perguntas gerais 

relacionadas à aviação. Por fim, a Parte 4 possui duas tarefas relacionadas a uma 

figura também específica do órgão operacional. Primeiramente, o candidato tem 15 

segundos para observar a figura e pensar em uma descrição que deverá fazer logo 

em seguida, em um tempo máximo de 60 segundos. Na sequência, dispõe de mais 

30 segundos para elaborar uma história relacionada à imagem e contar essa história 

em 90 segundos. A criatividade da história não é avaliada. 

Consta também no Manual que, na FASE 2, a nota atribuída é composta com 

base em seis categorias que são os descritores da OACI, a saber: pronúncia, 

estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação. E, conforme preconizado 

pela Organização, por questões de segurança operacional, o nível de proficiência (NP) 

final do candidato é sempre o menor nível obtido em quaisquer dos descritores. 

 

Quadro 1. Descritores da OACI  

NOME               

CANDIDATO PONÚNCIA ESTRUTURA VOCABULÁRIO FLUÊNCIA COMPREENSÃO INTEGRAÇÃO NP 

X 4 4 4 3 4 4 3 

Elaborado pela Autora (2020) 

 

As notas determinam os níveis de proficiência determinados da seguinte forma 

(MCA 100-2013): 

 

• NP 1 – Nível de Proficiência Pré-Elementar: obrigados a nova avaliação no 

Exame (EPLIS) seguinte; 

• NP 2 – Nível de Proficiência Elementar: obrigados a nova avaliação no 

Exame (EPLIS) seguinte; 
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• NP 3 – Nível de Proficiência Pré-Operacional: obrigados a nova avaliação 

no Exame (EPLIS) seguinte; 

• NP 4 – Nível de Proficiência Operacional: obrigados a nova avaliação no 

EPLIS a cada 3 anos; 

• NP 5 – Nível de Proficiência Avançado: obrigados a nova avaliação no 

EPLIS após 6 anos; e 

• NP 6 – Nível de Proficiência Experto: só farão nova avaliação por 

determinação do DECEA. 

 

O nível mínimo em inglês aeronáutico preferencialmente ideal para 

controladores é o nível operacional (NP4), que se caracteriza por exigir que o 

candidato consiga se comunicar de forma inteligível e eficaz em tópicos comuns, 

concretos e relacionados ao trabalho, sabendo lidar com os desafios de forma bem-

sucedida e com relativa facilidade. 

Como contribuição, ao sair os resultados, o controlador também recebe as 

justificativas pelas notas atribuídas por categoria, a fim de que possa melhorar, pelo 

menos, nas categorias que ficarem abaixo do nível mínimo indicado pela OACI.  

Assim, pode-se presumir que todos os que compõem o meio aeronáutico 

mundialmente devem ser proficientes na língua inglesa, se adequando ao padrão 

proposto e, com isso, adquirindo os níveis de proficiência linguística estabelecidos 

pela OACI no inglês. 

Quando já do ingresso, durante o exercício da atividade, os controladores 

abaixo do nível operacional recebem treinamento com o objetivo de proporcionar um 

incremento no aprendizado da língua inglesa, reforçando conhecimentos básicos já 

adquiridos e preparando para melhores resultados nos EPLIS seguintes.  

Os controladores que fizerem o EPLIS e que não obtiveram NP6 (nível máximo 

de proficiência), terão de repetir futuramente o Exame; assim como aqueles que não 

chegarem à Fase 2, precisando prestar o Exame novamente na oportunidade 

seguinte.  

Os profissionais que obtêm NP4 têm seu nível válido por três anos, ou seja, 

ficam 1 ano sem prestar o EPLIS. Realizam a Fase 1 no 2º ano e no 3º ano fazem a 

Fase 2.  

Já os operadores que recebem NP5 ficam 4 anos sem se submeter ao Exame 

e precisam realizar a Fase 1 no 5º ano e a Fase 2 no 6º ano.  
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Por fim, os candidatos com nível de proficiência máxima – NP6 - estão 

dispensados do EPLIS, salvo se houver uma convocação do DECEA, de forma 

extraordinária, neste sentido (Manual do Candidato ao EPLIS).  

De um modo geral, na visão do DECEA/ICEA, os controladores com NP menor 

que 6, por estarem em um Nível de Proficiência (NP) no qual os conhecimentos da 

língua inglesa podem não estar bem consolidados, devem permanecer estudando e 

praticando o idioma, de forma a não perder o Nível de Proficiência no momento da 

revalidação ou, até mesmo, conseguirem na oportunidade seguinte melhorar a última 

avaliação alcançada (MCA 37-225). 

Vale ressaltar, também, que os controladores que obtiveram NP abaixo do 

mínimo recomendado pela OACI (NP4) devem manter-se em atenção redobrada, pois 

se trata de um nível limítrofe ao pré-operacional (Nível 3) e a falta de prática no idioma 

pode facilmente levar à perda das habilidades linguísticas.  

Registrando, ainda, que há controladores NP1, NP2 ou que não passaram da 

FASE 1, uma vez que fazer o EPLIS compõe uma das etapas da habilitação, mas não 

alcançar o mínimo indicado pela OACI ou mesmo a não aprovação no Exame não 

impedem o controlador de atuar.  

Vale ressaltar que o foco, segundo o DECEA, não é o inglês nativo, nem uma 

proficiência absoluta, mas sim uma proficiência mínima para o exercício da função em 

situações que fujam à fraseologia e a busca constante pela manutenção e 

aprimoramento naquilo que se fizer necessário. 

Nesta categoria de profissionais é de suma importância manter e até elevar o 

nível de conhecimento da língua inglesa continuamente e é possível encontrar no 

Manual do Candidato do EPLIS (MCE) descrições mais abrangentes das categorias e 

escalas, seus níveis de proficiência e seus descritores, como a seguir: 

 

• Nível Experto 6 

o Pronúncia: Tonicidade, ritmo, entonação embora possam ter 

influência do idioma materno ou variante regional, quase nunca 

dificultam a compreensão. 

o Estrutura: As estruturas gramaticais e os padrões de oração, 

tanto básicos quantos complexos, são consistentemente bem 

controlados 
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o Vocabulário: A variedade e a precisão do vocabulário são 

suficientes para uma comunicação eficaz sobre uma ampla 

variedade de temas familiares e não familiares. O vocabulário é 

idiomático, matizado e sensível ao registro.  

o Fluência: Capaz de sustentar conversas de forma prolongada 

com naturalidade sem esforço. Varia o fluxo da fala para efeitos 

estilísticos por exemplo para enfatizar um argumento. Utiliza 

espontaneamente os marcadores e conectores discursivos 

o Compreensão: A compreensão é constantemente correta em 

quase todos os contextos inclusive de sutilezas linguísticas e 

culturais. 

o Interação: Interage com facilidade em quase todas as situações. 

É sensível a pistas verbais e não verbais e responde a elas 

adequadamente. 

• Nível Pós-operacional 5 

o Pronúncia: Pronúncia, tonicidade, ritmo, entonação, embora 

possam ter influência do idioma materno ou variante regional, 

raramente dificultam a compreensão 

o Estrutura: As estruturas gramaticais e os padrões de oração 

básicos são consistentemente bem controladas. Há tentativas de 

uso de estruturas complexas, mas com erros que às vezes 

interferem no sentido. 

o Vocabulário: A variedade e a precisão do vocabulário são 

suficientes para uma comunicação eficaz sobre temas cotidianos, 

concretos e relacionados ao trabalho. Capaz de parafrasear 

sistematicamente e corretamente. O vocabulário é, às vezes, 

idiomático. 

o Fluência: Capaz de sustentar conversas de forma prolongada 

com relativa facilidade sobre temas familiares, mas pode não 

variar o fluxo da fala como instrumento estilístico. Capaz de 

utilizar adequadamente marcadores ou conectores discursivos 

o Compreensão: A compreensão é correta para temas cotidianos 

concretos e relacionados ao trabalho e na maioria das vezes 

correta quando falante é confrontado com uma complicação 
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linguística ou situacional ou uma mudança inesperada dos 

acontecimentos. Capaz de compreender uma gama de 

variedades linguísticas (dialeto ou sotaques) ou registros 

o Interação: As respostas são imediatas, adequadas e interativas. 

Gerencia a relação falante/ouvinte de maneira eficaz. 

• Nível Operacional 4 

o Pronúncia: tonicidade, ritmo, entonação são influenciados pelo 

idioma materno ou variante regional, mas somente às vezes 

dificultam a compreensão 

o Estrutura: As estruturas gramaticais básicas e os padrões de 

oração básicos são usadas com criatividade e geralmente 

controlados. Erros podem ocorrer principalmente em 

circunstâncias incomuns ou inesperadas, mas raramente 

interferem no sentido. 

o Vocabulário: A variedade e a precisão do vocabulário são 

suficientes para uma comunicação eficaz sobre temas cotidianos, 

concretos e relacionados ao trabalho. Frequentemente capaz de 

parafrasear com êxito quando falta vocabulário em circunstâncias 

incomuns ou inesperadas. 

o Fluência: Capaz de produzir enunciados em um ritmo adequado. 

Pode haver perda ocasional de influência na mudança do 

discurso ensaiado ou formulado para uma interação espontânea, 

mas sem que isso impeça a comunicação efetiva. Utiliza de um 

modo limitado os conectores ou marcadores do discurso. As 

pausas preenchidas não são dispersantes. 

o Compreensão: A compreensão é na maioria das vezes correta 

para temas cotidianos concretos e relacionados ao trabalho. 

Quando o sotaque ou a variedade linguística utilizada é 

suficientemente inteligível para uma comunidade internacional de 

usuários. Quando o falante se confronta com uma complicação 

linguística ou situacional ou uma mudança inesperada dos 

acontecimentos a compreensão pode ficar mais lenta ou exigir 

estratégias da clarificação. 
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o Interação: As respostas são geralmente imediatas, adequadas e 

informativas. Inicia e mantem o diálogo mesmo quando lida com 

uma mudança inesperada dos acontecimentos. Lida de maneira 

adequada com aparentes falhas no entendimento verificando 

confirmando ou clarificando o que se pretende. 

• Nível Pré-operacional 3 

o Pronúncia: Tonicidade, ritmo, entonação são influenciados pelo 

idioma materno ou variante regional e frequentemente dificultam 

a compreensão 

o Estrutura: As estruturas gramaticais básicas e os padrões de 

oração básicos associados a situações previsíveis nem sempre 

são bem dominados. Erros frequentemente interferem no sentido.  

o Vocabulário: A variedade e a precisão do vocabulário são 

frequentemente suficientes para comunicação sobre temas 

cotidianos, concretos e relacionados ao trabalho, porém o 

vocabulário é limitado e a escolha das palavras é inadequada. 

Frequentemente incapaz de parafrasear corretamente quando 

falta vocabulário. 

o Fluência: Capaz de produzir enunciados, mas o parafraseamento 

e as pausas são frequentemente inadequadas. As hesitações ou 

a lentidão no processamento da linguagem podem impedir uma 

comunicação efetiva. As pausas preenchidas são, às vezes, um 

fator de dispersão 

o Compreensão: É frequentemente correta em temas cotidianos, 

concretos e relacionados ao trabalho quando o sotaque ou a 

variedade linguística usada for suficientemente inteligível para 

uma comunidade internacional de usuários. Pode falhar em 

compreender uma complicação linguística ou situacional ou uma 

mudança inesperada do acontecimento 

o Interação: As respostas são às vezes imediatas, adequadas 

informativas. Capaz de iniciar e manter diálogos com razoável 

facilidade sobre temas familiares e em situações previsíveis. 

Resposta geralmente inadequada perante mudanças imprevistas 

dos acontecimentos. 
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• Nível Elementar 2 

o Pronúncia: Tonicidade, ritmo, entonação são fortemente 

influenciados pelo idioma materno ou variante regional e 

geralmente dificultam a compreensão 

o Estrutura: Demonstra apenas domínio limitado de algumas 

estruturas gramaticais e padrões de orações simples e 

memorizados 

o Vocabulário: Vocabulário limitado consistindo somente de 

palavras isoladas e expressões memorizadas 

o Fluência: Capaz de produzir segmentos muito curtos, isolados e 

memorizados. Para procurar expressões e articular palavras 

menos familiares, frequentemente utiliza pausas vazias e pausas 

preenchidas que causam distração no interlocutor 

o Compreensão: A compreensão se limita a frases isoladas e 

memorizadas, quando elas são cuidadosa e lentamente 

articuladas 

o Interação: O tempo de resposta é lento e frequentemente 

inadequado. A interação se limita a diálogos simples de rotina 

• Nível Pré-elementar 1 

o Pronúncia: Desempenho inferior ao nível elementar  

o Estrutura: Desempenho inferior ao nível elementar 

o Vocabulário: Desempenho inferior ao nível elementar 

o Compreensão: Desempenho inferior ao nível elementar 

o Interação: Desempenho inferior ao nível elementar 

 

De acordo com o Manual dos Requisitos de Proficiência em Inglês Aeronáutico 

(MCA 37-225) o desafio é aumentar o conhecimento em inglês dos controladores 

dentro das categoria e descritores acima, a fim de lhes permitir uma atuação mais 

segura nas situações em que há necessidade de extrapolar o uso da fraseologia 

padrão, o que tem sido feito por meio de ações de caráter sistêmico, segundo as 

normativas do DECEA, nas escolas de preparação e atualização, bem como nos 

órgãos regionais de controle, para adequar as ações de treinamento e avaliação aos 

requisitos estipulados pela OACI, precisando para isso que se tenham ações cuja 

meta seja sempre a elevação do nível de proficiência em língua inglesa. 
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Os controladores de tráfego aéreo brasileiros devem estar preparados para 

executar a comunicação padrão de controle de tráfego aéreo em inglês. Contudo, 

essa fraseologia não é suficiente para cobrir todas as possibilidades de situações não 

rotineiras que podem ocorrer durante um voo.  

Assim, o desafio imposto para possibilitar, no mínimo, a obtenção do Nível de 

Proficiência Operacional (Nível 4) é elevar o conhecimento desses profissionais no 

âmbito do inglês com fins específicos - English for Specific Purposes (ESP). Em outras 

palavras, se preparar ao máximo em inglês aeronáutico o que, nesse caso, se refere 

especificamente à habilidade para utilizar a língua inglesa em situações do contexto 

operacional que não estão contempladas na fraseologia. 

Ainda de acordo com o Manual do Candidato ao EPLIS (MCE), o profissional 

que começar a trabalhar em novo órgão operacional mantém seu nível de proficiência, 

não precisando prestar novamente o EPLIS enquanto este nível estiver válido. O 

objetivo da divisão do exame por órgão operacional é apenas no sentido de deixar o 

candidato mais confortável por encontrar questões afetas ao seu local de trabalho, 

porém as provas dos diferentes órgãos são equiparáveis e equivalentes, na medida 

em que todas avaliam a proficiência em inglês para um bom serviço de controle de 

tráfego aéreo.  

O que se tem em todo esse contexto descrito é uma preocupação de “mão 

dupla”, além da peculiaridade no uso de um segundo idioma, que não a língua 

materna, há o destaque para o que chamam de "inglês aeronáutico", denominação 

dada para essa linguagem específica aplicada entre os atores desse ambiente.  

Para se estar preparado a contribuir com esses profissionais, estudos nessa 

área são realizados pelos membros do grupo de pesquisa do GEIA (Grupo de Estudos 

em Inglês Aeronáutico) constantemente. Tal Grupo está instalado no ICEA, e 

desenvolve um trabalho em parceria, por meio de projetos, compartilhamento de 

problemas, experiências e objetivos comuns, com membros de várias universidades 

e de diversas organizações ligadas ao ensino da língua inglesa para controladores e 

aviadores da Força Aérea Brasileira (FAB), do ICEA, do DECEA, da Escola de 

Especialistas da Aeronáutica (EEAR) e da Academia da Força Aérea (AFA).  

Uma colocação válida é o fato de que possuir certificado de proficiência de 

outros exames (Santos Dumont, IELTS, TOEFL, etc.) não isenta o candidato de se 

submeter ao EPLIS. O EPLIS avalia o uso da língua inglesa visando ao desempenho 

da atividade profissional de serviço de tráfego aéreo, especificamente. Os resultados 
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obtidos em outros testes de proficiência, inclusive em inglês aeronáutico, não são 

reconhecidos pelo DECEA em substituição ao EPLIS e tal menção se faz expressa no 

Manual do Candidato.  

O objetivo de todo esse empenho se volta para a preocupação quanto ao uso 

da palavra e a correta aplicação de seus significados que se relacionam não só com 

o conhecimento do segundo idioma, com a linguagem aeronáutica (técnica), mas 

também com o modelo mental criado pelos atores do diálogo. Essa inter-relação é 

primordial para a compreensão dos resultados e dos desafios que são encontrados 

nesta seara.  

Compreender o que foi falado, se expressar de forma compreensível, traduzir 

o que foi passado da maneira correta, perguntar, esclarecer, resumir, dirimir situações 

ambíguas e atingir o mesmo entendimento de quem fala e de quem ouve por meio da 

gerência de diferentes modelos mentais exige, sem dúvida, estudo, pesquisa e 

dedicação. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

4.1   Apresentação e descrição da metodologia 

 

De acordo com Pradanov e Freitas (2013) as pesquisas podem ser 

classificadas como: 

 

• Do ponto de vista da sua natureza: pesquisa básica – gera conhecimentos 

novos para o avanço da ciência e não tem aplicação prática prevista, e 

pesquisa aplicada – gera conhecimento, através de produtos, para 

aplicação prática à solução de problemas específicos.  

• Do ponto de vista de seus objetivos: pesquisa exploratória, pesquisa 

descritiva, pesquisa explicativa;  

• Do ponto de vista dos seus métodos: pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa experimental, levantamento, pesquisa de campo, 

estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa participante e pesquisa ex-post-

fact; 

• Do ponto de vista da forma de abordagem do problema: pesquisa qualitativa 

e pesquisa quantitativa. 

 

Considerando a sistemática apresentada, este trabalho pode ser classificado 

como uma pesquisa aplicada, exploratória, de abordagem quali-quantitativa, com o 

propósito de buscar a fim de buscar informações não limitadas. 

Foram utilizados métodos bibliográficos, documentais e experimentais por meio 

da aplicação de questionário, via aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo 

Google (Google Forms), específico ao tema para a coleta e análise de dados levantados 

junto aos controladores de tráfego aéreo do DECEA e de algumas das suas Unidades 

Subordinadas. 

A fim de dirimir dúvidas e preencher lacunas de questões pertinentes ao estudo, 

foi feito contato via aplicativo com mensagens e áudios, chamadas de voz e 

compartilhamento de arquivos. 

A técnica adotada segue a classificação de Yin (2015) sendo o estudo de caso 

do tipo único e incorporado, com duas unidades de análise (Tipo 2), em sendo: 
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i) Controlador de Tráfego Aéreo Militar; 

ii) Controlador de Tráfego Aéreo Civil (Servidor Público Civil Federal). 

 

A escolha do método justifica-se pelo fato do estudo focar um evento 

contemporâneo, buscando explicar a maneira pela qual a aplicação do EPLIS impacta 

o controlador de tráfego aéreo e suas necessidades em relação à língua inglesa sob 

a análise de seus modelos mentais.  

O objetivo também é a obtenção de insights e ideias a respeito do tema, já que 

se vislumbra um maior entendimento da questão. O interesse, assim, é de ampliar a 

familiaridade com o assunto entendendo melhor o contexto atual, analisando 

exemplos dados pelos próprios controladores que estimulam a compreensão. 

Na tentativa de estudar um fenômeno que envolve a relação social de um 

sujeito e seu ambiente, e não tendo ainda uma proposta amplamente conhecida, 

buscou-se pela análise de conteúdo (Bardin, 2006), tendo sido também aplicado nesta 

pesquisa a intuição, imaginação e criatividade para investigar e explorar este novo 

enfoque, transformando assim dados brutos em resultados significativos e válidos.  

Além do exposto acima, o trabalho respeitou as três fases: pré análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados. 

Quanto aos critérios de seleção do caso destaca-se principalmente a 

oportunidade de aprendizado e o fato dos resultados achados possibilitarem não só 

correções, mas também melhorias no sistema de formação, capacitação e 

aprimoramento na aplicação do uso de um segundo idioma, sendo a comunicação a 

principal ferramenta de trabalho. E, consequentemente, o alcance de melhores 

resultados na performance da atividade de controle do espaço aéreo como um todo. 

Assim, o problema de pesquisa foi abordado por uma triangulação 

metodológica (VERGARA, 2015), o que permitiu melhorar a precisão e validação da 

análise dos dados. O uso de múltiplas formas de análise pode revelar variações 

específicas que poderiam, do contrário, teriam sido negligenciadas. 

Quanto ao questionário distribuído via Google Forms, este foi elaborado com 

perguntas fechadas e abertas, pois em algumas questões não era possível prever as 

respostas, deixando a cargo do entrevistado desenvolver abertamente sua opinião, 

com suas próprias palavras.  

A partir da elaboração das perguntas, aplicou-se um pré-teste (piloto) em três 

controladores para testar os resultados que as respostas trariam. O intuito também 
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era o de identificar e eliminar problemas potenciais. O tempo de resposta foi medido 

e sugestões foram dadas, pelos próprios controladores, para melhoria das questões.  

Com base na aplicação detalhada acima, vale ressaltar que inúmeros trabalhos 

já trataram das dificuldades, dos benefícios e da atenção necessária em se também 

aplicar entrevistas como procedimento para coleta de dados em pesquisa (DIAS & 

OMOTE, 1995), mas neste estudo o contato feito após as respostas dadas ao 

formulário de registro enviado via aplicativo se limitou a alguns esclarecimentos. 

O contato via mídia social se baseou em perguntas básicas, porém precisas, 

no intuito de esclarecer apontamentos específicos feitos pelos colaboradores, de 

maneira livre, dispondo de improvisação e de uma conversa mais espontânea, 

utilizando de flexibilidade e feeling, por conta de modificações e inversões aplicadas 

nos questionamentos no decorrer da pesquisa.  

A base para começar a formular as perguntas partiu do pressuposto de que 

questões descritivas são de enorme valia para a descoberta dos significados dos 

comportamentos de pessoas em um determinado segmento. 

O objetivo, portanto, foi retirar informações sobre as opiniões, as ideias, as 

percepções e as reações que são impactadas pelos modelos mentais, ou seja sobre 

a visão que os controladores têm tomando por base as peculiaridades do controle de 

tráfego aéreo, correlacionando com suas competências e habilidades linguísticas 

além da aplicação e consequente nível de proficiência alcançado no EPLIS. 

Em relação aos modelos mentais, o propósito foi determinar no questionário se 

os controladores estão mais direcionados a focar e admitir a necessidade de cursos 

de aprimoramento, atualização e treinamento constante, se estão mais próximos do 

perfil conservador ou autoconfiante, se sentem segurança ou insegurança no uso do 

inglês em suas atividades profissionais diárias e se concordavam, também, com os 

resultados obtidos.  

Com base na atividade de controle aéreo, também se pediu no questionário 

que os controladores relatassem e descrevessem exemplos e/ou situações delicadas 

ou incidentes pelos quais tivessem passado ou tido conhecimento do fato, e se este 

evento impactou de forma positiva ou negativa no seu desempenho profissional. 

A busca foi por analisar os modelos mentais positivos e/ou negativos que estes 

controladores têm por utilizarem o inglês e não a língua materna na comunicação e 

por se submeterem a um Exame de proficiência para a aplicação de uma atividade 

tão sensível como é o controle de tráfego aéreo. 
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Tentou-se extrair das respostas a compreensão de facilitadores e/ou 

dificultadores da comunicação no controle que afetam o desempenho da atividade, 

bem como registrar a evolução sentida ao longo do período em que estão na profissão. 

A ideia era entender como os controladores traduzem e respondem às 

dimensões impostas em seu cotidiano quanto à necessidade de uma atenção maior 

na formação e pós-formação para com o uso de um segundo idioma – o inglês. Quais 

as suas necessidades e metas declaradas por escrito ou verbalmente.  

Em resumo, este trabalho utiliza recursos e métodos dos mais diversos já 

aplicados em outros trabalhos de pesquisa para investigação de dados qualitativos de 

fontes primárias e secundárias, além da observação direta e intensiva de estudos e 

projetos desenvolvidos em nível institucional (teses de mestrado, doutorado, pós-

doutorado). 

 

4.2 Coleta de dados 

 

Estudos de caso normalmente combinam diversos instrumentos de coleta de 

dados (EISNHARDT, 1989; in, Vergara 2015). Neste estudo utiliza-se a pesquisa de 

documentos internos da instituição, listados abaixo: 

 

i) ROCA 20-7: Regulamento do Departamento de Controle do Espaço Aéreo; 

ii) RICA 20-1: Regimento Interno do Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo; 

iii) NSCA 351-1 Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro; 

iv) ICA 100-18: Habilitação Técnica para Controladores de Tráfego Aéreo; 

v) ICA 37-269: Normas Reguladoras de Cursos do DECEA; 

vi) MCA 37-225: Manual dos Requisitos de Proficiência em Inglês Aeronáutico 

 

Quanto ao questionário, vale ressaltar que foram elaboradas perguntas com 

base na linha de pesquisa do referencial teórico. O roteiro foi testado previamente com 

a finalidade de adequar a linguagem utilizada, revelar questões ausentes e identificar 

questões desnecessárias. 

As perguntas do questionário foram organizadas em sete blocos, como 

descritos a seguir: 
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• Primeiro Bloco: características e percepções dos controladores que 

participaram da pesquisa. 

• Segundo Bloco: autoavaliação quanto ao conhecimento da língua 

inglesa. 

• Terceiro Bloco: percepção em relação ao EPLIS: elaboração, 

implementação e mudanças necessárias. 

• Quarto Bloco: análise da qualidade no preparo dos controladores. 

• Quinto Bloco: relevância, importância dos efeitos e impacto do EPLIS. 

• Sexto Bloco: crítica quanto à pós-formação, aperfeiçoamento e 

treinamento continuado das habilidades linguísticas. 

• Sétimo Bloco: visão dos controladores em relação à comunicação - 

principal ferramenta do tráfego aéreo -, incluindo o relato de ocorrências. 

• Oitavo Bloco: autopercepção quanto ao estresse, segurança, motivação 

e ao desempenho da atividade. 

 

Os blocos procuram levar a conclusões trazidas pelos próprios controladores 

em relação às dificuldades percebidas e às necessidades que precisam ser atendidas 

para que melhores resultados possam ser alcançados no dia-a-dia. 

Após o cumprimento destas etapas, foi feito contato com os colaboradores via 

aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz, a fim de 

dirimir dúvidas e preencher lacunas dos relatos feitos no questionário.   

 

4.3 Participantes 

 

Em março de 2008, a OACI passou a exigir, o que até então não tinha, um nível 

mínimo operacional (NP4) de inglês para todos os Controladores de Tráfego Aéreo, 

levando em consideração a aferição da pronúncia e da fluência na compreensão da 

fala. Entretanto, no Brasil, ainda temos nos dias de hoje controladores trabalhando no 

tráfego aéreo internacional com NP abaixo do mínimo operacional indicado acima. 

Para este estudo, os participantes civis e militares foram selecionados por 

trabalharem diretamente nas equipes de controle de tráfego aéreo do DECEA e suas 

Unidades Subordinadas, terem ingressado por meio de concurso e terem alcançado 

em sua última avaliação no mínimo NP4 (nível operacional). 
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O questionário foi enviado para vinte colaboradores, por email, dentre os quais 15 

retornaram com respostas, dos quais: quatro colaboradores com último nível NP4 (nível 

operacional), cinco colaboradores NP5 (nível avançado) e seis colaboradores NP6 (nível 

experto), o que nos permitiu, de certa forma, definir posições e visões com base na 

percepção que cada um tem sobre a sua evolução até o momento. 

Não foram considerados, como participantes, controladores com nível atual 

abaixo de NP4 (nível operacional) por tomar como referência a recomendação dada pela 

própria OACI. Ainda assim, vale mencionar que há instrução do Comando da 

Aeronáutica (FAB) no sentido de que para o controlador, no Brasil, basta a habilitação e 

a submissão ao EPLIS, não exigindo o alcance de qualquer nota ou nível mínimo para o 

desempenho da atividade do controle de tráfego aéreo.  

A colocação em nível mais baixo por conta da nota alcançada, sendo este inferior 

ao Operacional sugerido, apenas exige dos avaliados mais atenção em critérios 

específicos, conforme o descritor, incentivando o mesmo a alcançar melhor avaliação 

nos Exames subsequentes. 

Os participantes que responderam ao questionário e foram, em seguida, 

contatados por aplicativo de mensagem ingressaram em épocas diferentes na FAB e 

exercem suas atividades em diferentes órgãos de controle (ACC/APP/TWR). 

 

4.4 Análise dos dados 

 

Os dados foram tratados por meio de uma análise quali-quantitativa apropriada 

para estudos exploratórios, com a análise dos dados e das respostas nos questionários 

e nos áudios trocados via aplicativo (mídia), além da revisão documental necessária para 

a avaliação sobre o que os controladores relataram livremente, de suas percepções em 

relação ao uso do inglês no dia-a-dia, e da submissão ao EPLIS, sob a crítica dos 

modelos mentais extraídos dos resultados. Foram tiradas conclusões baseadas nas 

declarações escritas e verbalizadas pelos controladores.  

 

4.5 Critérios para controle da qualidade da pesquisa 

 

Como forma de maximizar a qualidade da pesquisa, Yin (2015) propõe a 

consideração de quatro testes que permitem avaliar a credibilidade e fidelidade dos 

dados e procedimentos. São eles: validade do constructo, validade externa, validade 
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interna e confiabilidade. Partiu-se então para uma conceituação sucinta a fim de dirimir 

dúvidas quanto ao significado do núcleo de estudo aplicado que levaria à obtenção 

dos resultados almejados. 

 

4.5.1 Validade do Constructo 

 

O objetivo, na validação do constructo, foca em determinar o conteúdo dos 

conceitos, estabelecendo a dimensão exata do que está sob análise, buscando assim 

ratificar o que está sendo estudado e repercutindo exatamente no que vem sendo 

sugerido e recomendado como proposta. Por conseguinte, a crítica do que está em 

análise demanda na égide a tradução do escopo da investigação a fim de que não 

haja ambiguidade quanto à linha de pesquisa estabelecida. Tais descrições se fazem 

necessárias e seguem abaixo: 

 

• Modelos Mentais: imagens internas, profundamente arraigadas no 

inconsciente e que influenciam a maneira e o funcionamento do mundo. É como se 

modela a forma de pensar e consequentemente a de agir. Os modelos mentais 

interferem na vida criando dissonâncias (quanto mais defasagens, maior a 

dissonância). 

• Desempenho do Controlador (em relação à língua inglesa): atuação do 

ATCO no cumprimento da obrigação de gerenciar o tráfego aéreo com segurança, 

dentro das normas pré-estabelecidas, juntamente com um conjunto de sistemas 

interligados que contribuem para a execução da atividade deste profissional. O 

desempenho em relação à língua inglesa é mensurado pelo EPLIS. 

• Competência Comunicativa (em inglês): conhecimento da linguagem que 

permite a interação entre os membros da equipe de tráfego aéreo no solo e no ar. 

Habilidade de traduzir, entender e transmitir as informações necessárias. A 

competência inclui gramática, morfologia, fonologia, bem como conhecimento social 

sobre como usar expressões adequadas. 

• Aprimoramento/Treinamento: refere-se ao processo de educação pós 

formação e ao posicionamento do controlador de não se considerar em uma zona de 

conforto em relação ao nível alcançado no EPLIS; não se permitir estagnação, mas 

sim estar constantemente aberto a mudanças necessárias ao processo de 
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manutenção e atualização, se colocando disponível ao aperfeiçoamento e aliando-se 

a busca por novos conhecimentos e prática constante no segundo idioma (inglês). 

 

4.5.2 Validade Externa 

 

No que tange a validade externa, essa diz respeito à possibilidade de 

resultados poderem ser aplicados a outros grupos de unidades de análise. Como 

trata-se de estudo de caso do tipo único, incorporado, sugere-se precaução ao 

generalizar, haja vista não se tratar aqui de um estudo de caso múltiplo. O processo 

de como foi feito pode ser replicado, mas não os resultados obtidos na pesquisa. 

 

4.5.3 Validade Interna 

 

A validade interna é um questionamento direcionado a estudos de caso 

explanatórios ou casuais. Determina-se na inquietação da análise em garantir a 

autenticidade da razão de ser da conjuntura mensurada. Como tratamos aqui da 

análise de uma pesquisa exploratória, não se tem a necessidade de comprovar a 

validade e questão.  

 

4.5.4 Confiabilidade 

 

A confiabilidade afere se os procedimentos utilizados podem ser replicados, 

trazendo à tona as mesmas conclusões.  

A pesquisa segue o protocolo de estudo de caso, utilizando várias fontes como 

documentação de ampla cobertura atualizada pelo próprio órgão do qual os 

controladores fazem parte. A dificuldade encontrada foi que a organização 

constantemente insere novos procedimentos visando ao aprimoramento da atividade 

de controle do espaço aéreo, oscilando assim na padronização.  

Também se inclui, aqui, que as diferenças impostas entre militares e civis dentro 

de um mesmo ambiente conduzam, por vezes, a conclusões diversas por conta de 

fatores externos não ponderados nesse trabalho, como por exemplo uma análise 

aprofundada sobre questões de hierarquia nesse contexto. Considerando que tal 
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situação pode impactar nas observações e respostas dadas, distorcendo a percepção 

dos aspectos culturais e das operações técnicas.  

Apesar do exposto acima, vale ressaltar que a interação entre diferentes grupos 

também tem seu lado positivo, já que em relações tão globalizadas, como as dos dias 

de hoje, a possibilidade de um melhor desempenho em grupos mais heterogêneos 

pode permitir uma mescla maior de ideias e resultados. 

Por certo é válido concluir que boa parte das operações também pode ser 

acompanhada por outros pesquisadores que contribuam na crítica quanto à 

confiabilidade dos resultados encontrados. 

 

4.6 Limitações do método e da pesquisa 

 

O destaque na limitação ao método utilizado consiste na generalização do 

estudo tendo em vista tratar-se de estudo de caso único e não múltiplo. Entretanto, 

acredita-se que o trabalho poderá contribuir e cooperar de forma significativa se 

aplicados os procedimentos metodológicos de forma mais abrangente em todas as 

organizações subordinadas ao DECEA, bem como sua aplicação em controladores 

com níveis de proficiência abaixo de 4 (mínimo indicado pela OACI), com ajustes e 

reformulações que respeitem e atendam às características peculiares de cada 

unidade, possibilitando, assim, a validade externa do modelo utilizado. 

Uma segunda limitação são as diferentes peculiaridades nas formas de 

ingresso do controlador que, se analisadas separadamente, a formação do civil e a 

formação do militar, poderiam trazer à tona questionamentos que levassem a 

resultados diferentes. 

Em adição, vale ressaltar que novas pesquisas são necessárias, a posteriori, 

com o intuito de buscar medidas de empoderamento dos controladores de tráfego 

aéreo brasileiro e de se aprimorar, continuamente, em busca da manutenção da 

segurança aérea no solo e no ar.  

Assim, o trabalho não extenua a tônica apresentada; pelo contrário, na verdade 

trata-se aqui de um incitamento para que novas pesquisas sejam aplicadas em âmbito 

nacional e internacional. 
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5.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

 Após o levantamento das informações enviadas pelos controladores, foram 

expostos os resultados consolidados em gráficos e quadros, agrupados por temas, 

apurando o conteúdo, a fim de permitir uma crítica do material recebido e uma análise 

do cenário encontrado. 

 A partir desse levantamento, segue a análise das informações à luz do 

referencial teórico descrito no trabalho. 

 

Bloco 1 – Características e percepções dos controla dores que participaram da 

pesquisa 

 

 Na primeira parte do questionário enviado via Google Forms foram levantadas 

informações sobre a formação, a carreira, ano de ingresso, órgão de controle no qual 

o controlador (ATCO) trabalha no momento, bem como o nível de proficiência 

alcançado no primeiro EPLIS e no último ao qual se submeteu. 

 

Quadro 2. Formação acadêmica, carreira, ingresso e nível de proficiência 

ATCO Formação Acadêmica  Carreira  Ano  Órgão  1ª NP NP Atual  
ATCO-1 Licenciatura em Ed. Física Militar 2009 APP NP5 NP5 
ATCO-2 Administrador Civil 2008 ACC NP4 NP5 
ATCO-3 Licenciatura em Matemática Civil 2007 TWR NP3 NP6 
ATCO-4 Administração de Empresas Militar 2001 ACC NP5 NP6 
ATCO-5 Ensino Médio Militar 2017 ACC NP4 NP4 
ATCO-6 Letras – Inglês Militar 2009 ACC NP5 NP6 

ATCO-7 
Professora de Artes, Pós em 
Tradução e com MBA em 
Gerenciamento de Projetos 

Militar 2009 APP NP5 NP6 

ATCO-8 Licenciatura em Letras com 
Inglês Militar 2009 TWR NP5 NP5 

ATCO-9 Letras Inglês Militar 2011 APP NP4 NP4 
ATCO-10 Bacharel em Literatura Inglesa Militar 2009 ACC NP4 NP6 
ATCO-11 Licenciatura em Letras Militar 2010 ACC NP5 NP6 

ATCO-12 Bacharel Ciências 
Aeronáuticas Militar 2004 TWR NP5 NP5 

ATCO-13 
Graduanda Licenciatura em 
Inglês Militar 2015 APP NP3 NP5 

ATCO-14 Ensino Médio Militar 2017 APP NP4 NP4 
ATCO-15 Letras em inglês Civil 2009 TWR NP4 NP4 

Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Analisando o perfil dos controladores que responderam o questionário e foram 

contatados a posteriori para dirimir dúvidas e preencher lacunas, a fim de uma melhor 

compreensão das respostas dadas, foi possível verificar formações acadêmicas 
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completamente diferentes, o que se justifica pelo fato de apenas se exigir, como 

mínimo necessário para ingresso, nível médio completo, seja para fins de carreira 

militar, seja por aprovação nas etapas de processo seletivo de convocação em 

concurso público federal para carreira civil.  

O grupo acima permite concluir que as equipes podem ser bastante 

heterogêneas, no que tange ao conhecimento trazido pelas diversas formações 

acadêmicas existentes entre os profissionais que ingressam na área de controle 

aéreo, justamente por isso é dado um preparo estruturado do conhecimento específico 

necessário para o desempenho desta atividade tão peculiar a todos que ingressam. 

Valendo ressaltar que diferentes formações trazem consigo uma variedade de 

conhecimento e experiência que permite a construção de visões e modelos diversos. 

A evolução dos ATCO acima em relação ao EPLIS também apresentou 

diferenças, por mais que o trabalho tenha optado apenas por controladores que 

alcançaram como último nível, pelo menos, o mínimo indicado pela OACI (NP4).  

Neste grupo, dos 15 ATCO que responderam, sete se mantiveram com o 

mesmo nível de proficiência desde o primeiro EPLIS, e dois controladores, na primeira 

avaliação, ficaram abaixo do mínimo indicado pela OACI, tendo maior destaque para 

o ATCO-3 que conseguiu em sua última avaliação alcançar NP6 – nível EXPERTO - 

e que, segundo referencial teórico apresentado no trabalho, não será obrigado a nova 

avaliação regular, exceto se assim determinar o DECEA.  

Ao ser contatado, o ATCO-3 comentou que após o primeiro EPLIS resolveu se 

matricular em um curso de inglês e buscou por professor particular, alegando ainda 

que outros colegas fizeram o mesmo.  

Este cenário retrata motivação, determinação e empenho, tendo o ATCO-3 

acrescentado: “...não que eu tivesse que ser o melhor, mas eu precisava ser o melhor 

que eu pudesse! E, quando percebi que estava evoluindo nunca mais parei de 

estudar”. 

Outro destaque é que neste grupo nenhum controlador regrediu de NP, por 

mais que durante as entrevistas o ATCO-12 tenha informado que há casos em que o 

controlador ou não alcança o nível mínimo indicado pela OACI (caso do primeiro nível 

dos ATCO-3 e ATCO-13), regride no nível de proficiência, ou até mesmo nem passa 

na primeira fase, o que nada impede o mesmo de estar habilitado para o controle. 

Os ATCO afirmaram durante contato interesse em manter sua capacidade no 

desenvolvimento de conhecimento e habilidades por meio de práticas de 
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aprimoramento da língua inglesa de forma regular e constante, como defendido por 

Warren Buffett. Dos ATCO acima, oito deles aumentaram de NP e até se permitiram 

agregar novas aplicações (mindset de crescimento), com metas mais audaciosas, 

como os NP6 que disseram ter nível C2 conforme CEFR (Common European 

Framework of Reference), cuja tabela padroniza que neste nível ele se qualifica como 

tendo proficiência em inglês geral no mundo, não se satisfazendo, assim, com a mera 

avaliação do EPLIS. No grupo analisado viu-se controladores cujo desafio vai além do 

controle do tráfego aéreo, buscando por objetivos externos mais intrépidos.  

Um indicativo da perspectiva dos ATCO no sentido de expandir os 

conhecimentos podendo definir assim um mindset de crescimento, como definido por 

Carol Dweck, é o interesse de tonar-se instrutor de inglês ou avaliador do EPLIS, que 

permite uma outra linha de desenvolvimento na carreira e que foi mencionada pelos 

ATCO-3 ATCO-4, ATCO-6, ATCO-7, ATCO-10 e ATCO-11.  

Neste trabalho destacou-se que os modelos mentais são responsáveis por 

impulsionar ou limitar nossas vidas e o grupo entrevistado demonstrou, quando 

questionado, interesse em aprimoramento e novos desafios.  

Os ATCO têm entre 22 e 45 anos, ingressaram entre os anos de 2004 e 2017 

e neste intervalo a formação e pós formação sofreram algumas alterações em sua 

aplicabilidade, o que permite diferentes visões para alguns dos controladores acima.  

A ICA100-12 por exemplo foi desmembrada em 2013 em três partes, mas 

sofrendo apenas algumas atualizações necessárias. Em 2016, surgiu o Sistema 

Sagitário – software para controle radar – que trouxe mais segurança e agilidade. Mas 

o que de fato surtiu impacto para efeitos inclusive de análise deste trabalho foi a 

inserção de controladores como instrutores que vão até a Escola ministrar inglês aos 

novos ATCO e que só foi implementado há 4 anos, recebendo real destaque tal fato 

pelos controladores nas respostas no questionário e durante as conversas. 

A demora nas mudanças para melhor, que surgiram há pouco tempo, foi 

registrada pelos mais antigos. Os ATCO-3 e ATCO-12 deram ênfase a morosidade no 

avanço e na continuidade de medidas positivas voltadas para a instrução e 

consequentemente para o desempenho do controlador na atividade e no EPLIS, 

destacando insatisfação nesse sentido (Walton, 1973).     

Vale ressaltar que os controladores que responderam o questionário trabalham 

em órgãos de controle diferentes (ACC/APP/TWR), o que contribui também para que 
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tenham percepções diversas das atividades que devem ser desempenhadas e que 

foram descritas no referencial teórico.  

Tomando por base a aplicação do EPLIS conforme o órgão de controle, os 

controladores relataram uma preferência pelo órgão de controle em que atuam. O 

ATCO-12 chegou a comentar: “Sou 100% Torre e vejo meus colegas com o mesmo 

sentimento”. O ATCO-3 relatou que não lhe agrada trabalhar no APP devido à 

dinâmica do órgão, tendo até o momento só se submetido ao EPLIS para Torre, mas 

não descarta a possibilidade de ter que se direcionar àquele órgão. O ATCO-1, por 

sua vez, disse estar acostumado e adaptado às rotinas do APP.  

Nem sempre a preferência do ATCO por determinado órgão de controle pode 

ser atendida, já que a distribuição dos controladores, depois de formados, depende 

da necessidade da região. 

Destaque aqui para os modelos mentais negativos em que se descreveu a 

inflexibilidade do hábito (Bateson, 2000). Os indivíduos se apegam a certas “zonas de 

conforto” quando se encaixam nos perfis do que executam, o que é complicado 

considerando um contexto tão instável como o controle de tráfego aéreo, sendo 

arriscado nessa profissão chegar ao ponto de se vincular a rotinas automáticas.  

As rotinas tendem a um desempenho automático, o que vai de encontro com a 

atividade do controlador que exige flexibilidade para decisões não programadas. O 

controle está inserido em um contexto que a falta de flexibilidade e de adaptação pode 

levar a situações de risco em caso de mudanças, o que pode ocorrer facilmente com 

um ATCO, seja civil ou militar, por conta da possibilidade de remoção e/ou inclusão 

nos planos de movimentação, inclusive por necessidade do serviço.   

Os ATCO que ainda não são NP6 relataram se sentir impulsionados a alcançar 

o nível máximo, afirmando categoricamente que reconhecem suas limitações, o que 

nos remete a Savignon (1972) quando defendeu que a comunicação ocorre numa 

grade infinita de situações, e o sucesso em um determinado desempenho depende 

da compreensão que se tem do contexto. 

 

Bloco 2 – Autoavaliação quanto ao conhecimento da l íngua inglesa 

 

 Os controladores afirmaram que o conhecimento na língua inglesa 

progrediu após o ingresso na carreira, sendo que 66,7% do grupo determinou que isso 
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ocorreu em muitos aspectos e 33,3% apenas em alguns aspectos. Ou seja, todos 

admitem terem sentido alguma mudança no conhecimento do idioma após o ingresso. 

 

Gráfico 1. Conhecimento da língua inglesa após o in gresso na carreira 

 
               Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Além disso, apenas 6,7% se consideram regular na fraseologia inglesa. Os 

demais se acham bom ou ótimo, divididos na mesma proporção e demonstrando que 

se sentem à vontade com as construções mais características da comunicação no 

tráfego aéreo. 

 
Gráfico 2. Avaliação de conhecimento de Fraseologia  Inglesa 

 
             Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 
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Abaixo segue o quadro 3 no qual consta qual o contato que o ATCO teve com 

o idioma e sua autoavaliação com relação à língua inglesa.  

 
Quadro 3. Contato com o idioma e autoavaliação quan to à proficiência inglesa 

ATCO Contato com o Inglês  Autoavaliação na Língua  
ATCO-1 Escolaridade Regular Boa Proficiência 
ATCO-2 Curso de Inglês Melhorou após curso no ICEA 
ATCO-3 Curso de Inglês  Excelente 
ATCO-4 Curso de Inglês Próximo ao nativo 

ATCO-5 Autodidata, não frequentei curso 

Avalio meu inglês como sendo nível avançado. Apesar 
de possuir apenas Nível 4, acredito que na próxima 
avaliação tenha chances de conseguir Nível mais alto. 
De início, aprendi por conta própria. Após a formação, 
me inscrevi num curso particular para aprimorar o 
conhecimento que foi concretizado por uma viagem 
internacional na qual avaliei que já possuo um nível bom 
de proficiência  

ATCO-6 Curso de Inglês Proficiente 
ATCO-7 Convívio, em casa, no dia-a-dia  Avançado 

ATCO-8 Curso de Inglês Ainda tenho dificuldade na escrita e em textos 
acadêmicos 

ATCO-9 Curso de Inglês Fluente 

ATCO-10 Curso de Inglês 

Eu me considero fluente, apesar de ter certeza de que 
ainda têm muitas coisas, tanto em uso, quanto em 
estrutura e em diversidade de pronúncia que posso 
aprofundar 

ATCO-11 Curso de Inglês 

Fiz curso de inglês desde os 9 anos de idade, mas só 
me considero fluente hoje pois tenho contato diário com 
a língua. Trabalho em um ACC que praticamente 90% 
do que falo é em inglês 

ATCO-12 Curso de Inglês Me considero fluente, apesar de ainda possuir 2 
descritores NP-5 

ATCO-13 Curso de Inglês Em desenvolvimento 

ATCO-14 Convívio, em casa, no dia-a-dia Facilidade na compreensão, mas dificuldade de me 
comunicar de maneira fluida 

ATCO-15 Escolaridade Regular Progredindo 
Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Em boa parte das vezes, as pessoas não são capazes de registrar que têm 

modelos mentais formados (é extremamente difícil), mas é justamente a 

autoconfiança que suporta não só a desconstrução de um modelo limitador, mas 

também a construção de um modelo mental positivo, e é o que se pode ver com a 

evolução e autoavaliação dos ATCO. Mesmo nas críticas mais conservadoras e 

conscientes das limitações houve uma crítica construtiva, com metas de 

desenvolvimento e demonstrando interesse em melhorar, como mencionado em 

quase todos os relatos no quadro acima.  

Vale ressaltar que por meio da autoconfiança as pessoas desenvolvem 

autoconhecimento e só é possível mudar aquilo sobre o qual temos, no mínimo, 

conhecimento. Reforça-se, aqui, que se não nos percebermos quando ainda não 
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atingimos o nosso máximo, não enxergaremos de fato o que em nós precisa ser 

mudado. 

 

Bloco 3 – Percepção em relação ao EPLIS: elaboração , implementação e 

mudanças necessárias. 

 

Quando questionados 73,3% opinaram como boa a elaboração e 

implementação do EPLIS, enquanto apenas 26,7% definiram como excelente, 

conforme gráfico 1 extraído da planilha Google Forms. 

 

Gráfico 3. Forma de elaboração e implementação do E PLIS 

 
                     Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Quanto à ênfase dada pelo EPLIS no desenvolvimento das habilidades orais 

60% qualificaram como ótima e os demais como boa.  
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 Gráfico 4.  Ênfase do EPLIS no desenvolvimento das Habilidades Orais 

 
                     Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Quanto à parte gramatical 60% disseram que é boa, 33,3% ótima, mas 6,7% 

qualificaram como regular. 

 

Gráfico 5.  Ênfase do EPLIS no desenvolvimento da P arte Gramatical 

 
      Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Nas habilidades auditivas 53,3% disseram que é ótima, 33,3% boa e 13,3% 

regular. 
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Gráfico 6.  Ênfase do EPLIS no desenvolvimento das Habilidades Auditivas 

 
                Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

E, por fim, quanto aos tópicos, situações e funções linguísticas 56,3% disseram 

que é boa, 31,3% que é ótima e 12,5% qualificaram como regular, conforme gráficos 

extraídos. 

 

Gráfico 7.  Ênfase do EPLIS nos Tópicos, Situações e Funções Linguísticas 

 

        Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

A habilidade oral foi o quesito melhor avaliado, mas esta depende da boa 

evolução das demais habilidades, tendo todas as demais recebido avaliação regular 

por parte do grupo. Tal análise é válida, pois só assim é possível reduzir os efeitos de 

filtros e barreiras, e evitar a visão míope sobre a qual Manyozo alerta, destacando que 

só a partir de uma crítica realista, ouvindo evidências empíricas e procurando entender 
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os mecanismos institucionais das relações é que se consegue, de fato, promover 

mudanças e melhorias. 

Na linha de análise descrita acima, 66,7% concordaram que o EPLIS requer 

mudanças, e 33,3% disseram que não haveria necessidade de quaisquer novas 

implementações.  

 

       Gráfico 8.  Necessidades de mudanças no EPLI S 

 
                  Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

E, na sequência, os ATCO deram sugestões, como segue no quadro abaixo: 

 

Quadro 4. Mudanças necessárias no EPLIS 

ATCO Sugestões  

ATCO-3 

Quase tudo na vida pressupõe a necessidade de aprimoramento. Percebo que o EPLIS 
poderia ser menos rígido, e que, em havendo interlocutores mais proficientes no idioma, que 
estes pudessem conduzir os questionamentos de forma mais natural. Proponho ainda que a 
parte 2 tivesse áudios gravados com diferentes sotaques. 

ATCO-4 Confecção de um teste diferente para cada órgão operacional 

ATCO-6 
Mudanças e adaptações são sempre necessárias à medida que se encontre necessidade e 
especificidades em diferentes órgãos de controle e melhorias no modo de acessar a 
proficiência do candidato. 

ATCO-9 
Precisa permitir uma conversa maior entre o entrevistador e o entrevistado, de modo que se 
perceba melhor o nível de conhecimento na língua inglesa. Com meras perguntas e respostas 
vejo um pouco de restrição para o bom desempenho do avaliado  

ATCO-10 

Respondo pesando a preparação para o EPLIS e a vida real, focada em diálogo piloto-
controlador e na avaliação em si que consiste mais em interação controlada com a temática 
de controle de tráfego aéreo. Conexão entre realidade e necessidade de teste. É sempre 
exaustivamente lembrado que as aulas são para que o controlador saiba mais do que a 
fraseologia, dentro do contexto de tráfego aéreo. Acredito que deveria haver algo no sentido 
de conectar mais a realidade com a necessidade do teste. 

ATCO-11 
Tentar ser mais específico de acordo com o órgão que o controlador trabalha. Trazer tanto 
situações cotidianas como anormais.  

ATCO-13 Avaliação de Interação. 

ATCO-15 

O EPLIS precisa se voltar mais para o dia-a-dia, conforme o órgão de controle. Creio que a 
exigência deve ser direcionada a fim de estimular os controladores a se empenharem cada vez 
mais no próprio desenvolvimento, desde o primeiro exame. O EPLIS deve funcionar como uma 
ferramenta a favor do conhecimento do controlador. 

Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 
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É preciso ouvir as manifestações dos controladores a fim de se evitar a 

insatisfação relacionada às ferramentas, neste caso o EPLIS, que são aplicadas na 

profissão (Walton, 1973), traço característico de modelos mentais negativos. 

Ao mesmo tempo, há uma constante defesa por parte dos controladores no 

sentido de demonstrar interesse em desenvolver cada vez mais suas habilidades, e 

de que o EPLIS direcione a avaliação de forma mais específica, mais voltada para o 

órgão de controle no qual o ATCO desempenha suas funções. Demonstram interesse 

de que se invista em uma cobrança bem direcionada no desempenho do dia-a-dia.  

O ATCO-15 vislumbra, ainda, que o EPLIS deva funcionar como uma 

“ferramenta a favor do conhecimento”, demonstrando interesse que se invista em 

práticas que o permita aprimorar conhecimentos para que seus resultados sejam 

verdadeiramente transformados e assim expandir seu círculo de competência como 

defendido por Buffett. 

Identifica-se, aqui, a necessidade de avaliação regular, simulando com a 

máxima precisão as habilidades linguísticas necessárias para a comunicação em 

inglês. 

Em adição, foram também questionados sobre a predominância de interação 

das turmas, tendo apenas 20% dito que a aprendizagem é passada em grupo, por 

meio de feedback de outros alunos, enquanto 80% alegaram interação professor-

classe que trata da troca de experiências entre sujeitos diferentes na qual o professor 

é quem transfere o conhecimento. 

 

      Gráfico 9.  A predominância da turma preparat ória 

 
      Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 
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Essa parcela mais expressiva reforçou, quando perguntados, mais uma 

insatisfação (Walton, 1973) em relação a ferramenta aplicada à avaliação da 

capacitação. Um modelo mental prejudicial porque mais uma vez se apresenta em 

desacordo com a tecnologia aplicada à formação, não valorizando a oportunidade de 

crescimento e desenvolvimento entre a equipe. Perde-se na interação do grupo e em 

eficiência.    

Quanto às atividades com foco no gerenciamento do diálogo piloto-controlador, 

86,7% dos ATCO consideraram como boas, ótimas foram 6,7% e tendo ainda 6,7% 

alegado serem regulares.   

 

       Gráfico 10.  Atividades do EPLIS com foco no  Gerenciamento do Diálogo Piloto-
Controlador 

 
   Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Bloco 4 – Análise da qualidade no preparo dos contr oladores 

 

O primeiro ponto levantado foi quanto à conscientização dos controladores em 

relação à importância do EPLIS antes de se submeterem ao Exame, já que, conforme 

estudos de John Hughes (1989, 1993), as percepções, atitudes e o nível de 

entendimento que possuem sobre o exame, sua relevância e proximidade podem 

gerar efeitos positivos e serem, portanto, determinantes nos resultados.  

Nesse sentido, 66,7% dos ATCO responderam que foram conscientizados 

sobre todos os aspectos, 13,3% disseram que foram conscientizados superficialmente 

e 20% deram resposta negativa, alegando que não foram conscientizados sobre a 

relevância do mesmo.  
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Gráfico 11.  Conscientização sobre a necessidade do  EPLIS 

 
          Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Quanto à formação e pós formação (capacitação) no EEAR/ICEA e o quanto 

esse preparo contribuiu nos resultados do EPLIS, 93,3% disseram que houve alguma 

contribuição, muita ou pouca, mas houve. Tendo apenas 6,7% dito que não houve 

qualquer contribuição. 

 

Gráfico 12.  A contribuição da EEAR/ICEA no resulta do do EPLIS 

 
          Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Quando tratado o assunto com o ATCO-1 este mencionou: “Não há um preparo 

específico para o EPLIS e nem completo para se entrar em exercício. Não há dicas 

ou soluções milagrosas para o dia-a-dia do controle. Você se forma e entra no ritmo”. 

A construção de um modelo mental negativo por conta da insatisfação (Walton, 

1973) de parte dos controladores, impacta o bom desempenho dos mesmos, seja para 

o EPLIS, seja para o dia-a-dia no controle. 
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A partir desta discussão, vale ressaltar que a oportunidade de aprimoramento 

depende da formação e da pós-formação e os controladores ratificaram que se no 

Exame o NP for 4 (nível operacional – mínimo indicado pela OACI) o órgão não 

oferece cursos regulares focados na evolução do nível de proficiência para os 

próximos EPLIS. No caso dos ATCO NP6 a situação é mais enfática por conta da não 

necessidade nem mesmo de se submeter a outros EPLIS. 

Segundo relatado pelos ATCO-1, ATCO-3, ATCO-12 e ATCO-15 o objetivo do 

órgão se volta mais para o nivelamento daqueles abaixo de NP4, a fim de cumprir a 

sugestão da OACI que é a de que todos os controladores tenham, no mínimo, nível 

operacional (NP4).  

O que pode acabar acontecendo, segundo o ATCO-12, é do controlador, 

principalmente o NP4, acabar regredindo no EPLIS seguinte, por falta de treinamento 

continuado nos anos que se seguem. 

O posicionamento deste grupo em relação ao preparo para o EPLIS vai de 

encontro com o que o Órgão aplica e essa contrariedade gerada pelo ambiente leva 

a um certo distresse definido por Selye (1976).  

Em contato com os participantes foi possível registrar e transcrever que: “Se o 

controlador não se mantiver, por conta própria, em constante contato com inglês, o 

preparo pode enfraquecer ou se perder ao longo do tempo”, segundo o ATCO-15. O 

ATCO-1 afirmou, ainda, que “,,,há um certo conflito de interesses entre os propósitos 

dos controladores, e no que estes veem como necessário para a manutenção da 

proficiência versus as opções ofertadas pelo órgão, que buscam atender mais uma 

parcela dos ATCO, a que precisa se nivelar aos níveis mínimos indicados pela OACI, 

do que aos demais”. O ATCO-12 também mencionou que “...nas oportunidades de 

curso que surgem geralmente optam por atender os ATCO NP3 por estarem no nível 

pré-operacional”. 

Quando perguntado em relação aos professores e instrutores, foi possível 

registrar que há uma valorização, por parte dos controladores, em relação à 

experiência prática dos instrutores, que não se vê nos professores. Eles registraram 

que os instrutores conseguem agregar às aulas de inglês o compartilhamento de suas 

experiências na prática do controle de tráfego aéreo e, valorizam mais ainda, o fato 

de saberem que os instrutores são controladores e que já se submeteram ao EPLIS. 

Há um envolvimento e uma motivação no sentido de valorizar o 

compartilhamento do conhecimento prático e não só teórico com os mesmos da 
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carreira. O ATCO-15 chamou de “espírito de corpo” porque há uma interação positiva 

de apoio mútuo.    

Os professores foram bem avaliados no conhecimento geral da língua inglesa, 

considerados dedicados e atenciosos, mas o grande diferencial foi que os instrutores, 

além de terem estas mesmas qualidades, ainda trazem de “bagagem” a prática, a 

vivência e a aplicação do inglês no dia-a-dia da atividade, além das dicas direcionadas 

de quem também já se submeteu ao Exame.   

Além disso, há relatos de alguns ATCO que se capacitaram no inglês por seu 

próprio mérito, e não creditam o mérito aos professores, como foi o caso do ATCO -

13, que buscou por sua conta ajustar-se para atingir suas metas de desenvolvimento 

na carreira.  

Para Tyler (1942), a crítica e a avaliação permitem uma melhor percepção da 

necessidade de ajuste e realimenta o processo na busca de êxito.  

No quadro abaixo seguem as respostas recebidas. 

 

Quadro 5. Avaliação dos professores que preparam pa ra o EPLIS 

ATCO Qualificação dos Professores / Instrutores  
ATCO-1 Bons 
ATCO-2 Muito bons 

ATCO-3 

A capacitação também precisa melhorar, e está melhorando, com preparação específica para o 
EPLIS, bem como com foco na melhoria da proficiência em geral. A equipe precisa de pessoas 
melhor capacitadas e de atualização dos instrutores, uma vez que após a formação inicial não há 
treinamento recorrente que atualize ou aprimore os instrutores.  

ATCO-4 Bons 

ATCO-5 

Na EEAR, os tenentes instrutores que eram apenas professores de inglês, sem ser controladores 
conseguiam nos preparar acerca das etapas do Exame. Podíamos entender como funciona e 
como eram divididas as etapas. Porém, sente-se a diferença ao ser preparado por um instrutor 
controlador, que além de explicar sobre o Exame, compartilha experiências, visto que já o realizou 
e também exemplifica situações que caem no teste, com a experiência de um controlador lidando 
com tais situações.  

ATCO-6 

À época do primeiro Exame, os professores eram excelentes, porém, não acredito ter interferido 
em minha nota devido as circunstâncias da avaliação, durante um exaustivo curso de formação. 
Na segunda e última oportunidade eu já tinha formação acadêmica e não recebi preparação no 
ICEA para o Exame. 

ATCO-7 Na EEAR os professores da escola precisam de atualização, já na pós-formação os profissionais 
são competentes e dedicados. 

ATCO-8 Muito bons. 
ATCO-9 Todos muito bons! 
ATCO-10 Excelentes 

ATCO-11 Quando estava na EEAR os professores sabiam muito de inglês, mas não entendiam de tráfego 
aéreo. Por mais que fossem muito interessados, foi um ponto negativo na formação. 

ATCO-12 Como sempre fui NP5, só fiz um curso (CTPO11), o que me permitiu trabalhar na capacitação e 
ao mesmo tempo aprimorar meus conhecimentos no inglês aeronáutico. 

ATCO-13 Na EEAR foi insuficiente, mas melhorou muito. Na Unidade foi bom, mas o fator decisivo foi meu 
estudo por fora com aulas e praticando de outras maneiras. 

ATCO-14 Tive ótimos professores / instrutores de inglês durante o curso de formação que sempre se 
preocupavam com o nosso aprendizado não deixando de lado o exame EPLIS. 

ATCO-15 Os instrutores são muito bons. Trazem o conhecimento da língua inglesa com a bagagem do 
controle de tráfego aéreo. Mas reciclagens são sempre necessárias para a manutenção ou 
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melhora do trabalho realizado, a fim de que os requisitos estipulados pela ICAO sejam 
continuamente atendidos.  

Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Todos os ATCO que ainda não são instrutores confirmaram ter interesse quanto 

à oportunidade de se tornar um, a partir de NP5/NP6, aceitando assim novos desafios 

que não dependem dos professores e/ou instrutores, mas sim do objetivo individual 

de crescimento, superação e alcance de conhecimentos mais sólidos. De fato, nesta 

profissão não basta saber inglês, é preciso ter metas de alcance maior por meio de 

técnicas de progressão (mindset positivo).  

   

Bloco 5 – Relevância, importância dos efeitos e imp acto do EPLIS. 

   
 Do grupo analisado, 66,7% acreditam que o EPLIS alcança uma conclusão 

objetiva quanto ao grau de proficiência em língua inglesa, mas com limitações, além 

de 20% que afirmaram tal alcance com certeza. Apenas 13,3% disseram não ser 

possível qualquer conclusão objetiva voltada para o grau de proficiência no inglês.  

 
Gráfico 13.  Conclusão Objetiva quanto à proficiênc ia na aplicação do EPLIS 

 

        Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

 Uma grande maioria dos controladores (86,7%) atribui alta relevância ao 

resultado alcançado no EPLIS e apenas 13,3% atribui relevância, mas pouca. 

Nenhum controlador o vê de forma irrelevante ou com efeitos negativos. 
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Gráfico 14.  Grau de relevância com relação ao resu ltado do EPLIS 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Para 20% dos controladores o Exame promove efeitos de qualidade de forma 

expressiva no desempenho da atividade, e 53,3% concordam, mas apenas em alguns 

aspectos. O restante (26,6%) responderam que não há efeitos de qualidade, ou até 

que não conseguem correlacionar o EPLIS com a qualidade na prática do controle. 

 

Gráfico 15.  Efeitos de qualidade no desempenho pro movidos pelo EPLIS 

 
Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 
Acompanhando a análise dos efeitos positivos, 60% afirmaram que seu 

engajamento é indiferente à submissão ao EPLIS, tendo 40% confirmado um 

sentimento de maior engajamento justamente após o Exame. 
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Gráfico 16.  Engajamento no desempenho após o EPLIS  

 
                   Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Em relação ao nível de proficiência recebida por descritor (Pronúncia, Estrutura, 

Vocabulário, Fluência, Compreensão e Interação) 46,7% disseram que o resultado 

alcançado condiz com sua autoavaliação em relação a todas às suas competências 

comunicativas, tendo os demais se dividido em concordar com o nível recebido em 

mais de um descritor, entre eles: Interação, Compreensão, Fluência e/ou Pronúncia. 

  

Gráfico 17.  Autoavaliação quanto aos descritores d o EPLIS e o NP alcançado  

 
       Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Ter este retorno do EPLIS é primordial. É a avaliação que contempla as funções 

de ajustar e realimentar o processo, é uma forma de se identificar, inclusive por parte 

do avaliado, o que foi aprendido, o que precisa ser melhor desenvolvido e o que não 
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foi assimilado. É o instrumento capaz de promover mudanças e novas atitudes aos 

que se submetem a ele. 

Esta crítica em relação aos níveis de proficiência alcançados impacta o 

processo de aprendizagem, seja daquilo posto em dúvida até a certeza daquilo que 

foi compreendido com êxito. 

Trata-se aqui dos estágios a serem ultrapassados no percurso da 

aprendizagem da língua, de Noel Burch, que vai do total desconhecimento até o 

domínio completo e a competência do idioma; do incompetente inconsciente ao 

competente consciente. 

Na sequência de análise, o quadro abaixo relata os comentários recebidos 

quando perguntados sobre a importância do EPLIS: 

 

Quadro 6. Efeitos da aplicação do Exame 

ATCO Importância do EPL IS 

ATCO-1 
Obter uma avaliação sobre o meu nível de inglês, do ponto de vista técnico (voltado para o inglês 
utilizado no meio da avaliação). Ter um “feedback” sobre os diversos aspectos importantes para a 
comunicação com aeronaves na língua inglesa. 

ATCO-2 
Minha experiência pessoal vê o EPLIS de forma agregadora ao conhecimento e desempenho da 
atividade de controle no que depende do uso da língua inglesa. Me despertou mais ainda a 
importância do inglês na minha carreira.  

ATCO-3 

Ele permite que saibamos se o nível de inglês dos controladores brasileiros está nos mínimos 
operacionais e seguros preconizados pela OACI, sendo esse Nível o 4. Assim, ele serve para 
saber se estamos caminhando para um espaço aéreo mais seguro ou não. Ele gera motivação 
para que os ATCO se capacitem e também para que os órgãos criem melhores programas. 

ATCO-4 Seus efeitos são positivos e menosprezados pela FAB; o teste é de grande importância. 

ATCO-5 

Tendo em vista a constante globalização e evolução do mundo moderno, contando cada vez com 
mais voos internacionais, toma-se indispensável que numa área tão crítica quanto o controle de 
tráfego aéreo os operadores se tornem cada vez mais familiarizados e proficientes na língua 
inglesa, visto que a cada dia o número de voos utilizando esta língua aumenta. Portanto, o Exame 
torna-se importante nesse ponto de vista, visando nivelar e qualificar os controladores e pilotos a 
fim de elevar a segurança nas operações envolvendo a língua estrangeira. 

ATCO-6 
O EPLIS acessa, ainda que de maneira global, a habilidade de um ATCO lidar com situações 
realmente atípicas usando a língua inglesa, em termos de produção oral. Quanto à habilidade de 
“listening”, acredito que os resultados do Exame sejam substancialmente mais fidedignos. 

ATCO-7 Os efeitos são positivos, visto que o exame estimula a dedicação constante do controlador para 
manter o aprendizado da língua inglesa. 

ATCO-8 Ele serve como forma de pressão. 

ATCO-9 

O EPLIS faz com que os profissionais se preparem para ele, mesmo que a nota não seja a 
esperada, o estudo eleva o conhecimento e faz um profissional melhor. Porém é necessário um 
estudo focado na avaliação do Exame especificamente, tendo em vista o modo de avaliação e o 
que é esperado do avaliado. Não basta saber se comunicar em inglês, é preciso saber o que fazer 
no Exame.  

ATCO-10 

Em termos de importância, acredito que é necessário para a Instituição aferir um mínimo de 
proficiência que garanta a segurança da aviação. Ainda assim, mesmo com a existência do teste, 
já presenciei ATCO respondendo “ciente” para perguntas sobre desvios; e pilotos não 
compreendendo o questionamento do ATCO, entre outros. No entanto acredito sim, que o EPLIS 
pode funcionar como um incentivo ao estudo e ao aprimoramento. Nesse sentido, um efeito 
positivo do EPLIS é provocar o estudo de vocabulário de inglês para a aviação, por vezes, 
vocabulários previamente desconhecidos em português. O fato do vocabulário não ser 
previamente conhecido em português pode levar tanto ao questionamento do conhecimento do 
ATCO, quanto a um questionamento sobre o próprio teste. Por outro lado, como efeito negativo, 
em locais onde as trocas são restritas devido ao “NP”, as pessoas consideram não ficar com NP4 
ou acima para não ter essa restrição.  
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ATCO-11 
Como controladora o maior efeito foi uma maior sensação de segurança que obtive. Os maiores 
efeitos foram em relação a me tornar instrutora de inglês e querer aplicar para o curso de 
avaliadora do EPLIS.  

ATCO-12 Penso que o maior efeito e importância é o aumento dos esforços tanto dos controladores quanto 
da equipe de capacitação. 

ATCO-13 

Muitos controladores acham que se conseguir o nível operacional ou acima vão conseguir serviço 
a mais. Alguns NP4 não conseguem lidar com situações fora da rotina. Algumas pessoas se 
sentem mais seguras (se algum tráfego chamar em inglês), se houver um controlador NP4 ou 
acima na equipe. 

ATCO-14 Sem dúvida é importante, mas para cada profissional, dependendo de seu empenho e interesse, 
poderá gerar ou não melhores efeitos. 

ATCO-15 

Considero muito importante o EPLIS e é justamente sua importância que me leva a um certo 
estresse e pressão. Há tensão ao ter de refazer o EPLIS. Como sou NP4 não são disponibilizados 
cursos de atualização que ofereça preparo para progredir na nota de proficiência. A partir do 
momento que atingimos o mínimo indicado pela ICAO o foco se volta para aqueles que ainda não 
atingiram o nível operacional. Dessa forma, vejo que a preocupação é mais do controlador. 

Elaborado pela Autora (2020) 

  

Assim, 73,4% dos controladores afirmaram que o seu grau de confiança 

aumentou por conta do fato de se expor a uma avaliação (EPLIS), totalmente ou em 

alguns aspectos, pelo menos. O restante (26,7%) apenas alegou que sua confiança é 

indiferente à submissão ao Exame. 

 

Gráfico 18.  O grau de confiança gerado após a aval iação 

 
                 Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Sobre o impacto do EPLIS, 75% alegou que a avaliação gerou um impacto 

positivo no desempenho da atividade e os demais (25%) considerou apenas que 

houve pouco impacto. 
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 Gráfico 19.  Impactos positivos ou negativos gerado s pela avaliação 

 
     Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Fechando este ciclo, foi pedido aos controladores que, caso tivessem, dessem 

algum exemplo que relacionasse o impacto do Exame ao seu desempenho na 

atividade, conforme segue no quadro abaixo: 

 

Quadro 7. Impacto da aplicação do EPLIS no desempen ho da atividade 

ATCO Exemplos  

ATCO-1 
A boa comunicação em inglês é importante, principalmente, quando a aeronave anuncia alguma 
situação de emergência, pois há um melhor diálogo e entendimento do cenário, e, por 
consequência, podem ser adotadas medidas mais adequadas para sanar a situação.  

ATCO-2 Consegui mensurar no que eu era bom e no que precisava me aprimorar. 

ATCO-3 Ao participar do CRZEX 2018, em Natal, me senti muito mais capaz de atuar nos diferentes 
cenários apresentados bem como ajudar meus colegas. 

ATCO-5 

A existência do exame por si só torna necessário o esforço por parte do controlador visando atingir 
uma nota adequada, ao que no fim acaba por elevar o nível de proficiência de uma forma geral. 
Portanto, seja uma pessoa que realmente quer elevar seu inglês, ou uma que apenas quer atingir 
uma nota melhor, no fim acabam elevando mesmo que seja um pouco o nível de proficiência.  

ATCO-7 A preparação para o Exame me auxiliou a aplicar a fraseologia de forma mais consciente.  

ATCO-9 
Me mantive calmo frente a situações especiais com aeronaves se comunicando em inglês; pude 
ajudar meus amigos que precisavam de auxílio durante a operação. 

ATCO-10 
Apesar de eu ter aprendido muito estudando, como muito do que estudei foram situações atípicas 
que nunca vivenciei, não consigo observar impactos do exame na prática real do controle de 
tráfego aéreo.  

ATCO-12 

Penso que a necessidade de manter meu NP, além de ter conhecimento adequado para transmitir 
aos colegas por meio da capacitação ou do trabalho no dia-a-dia, me incentiva a sempre ampliar 
meus conhecimentos. O grande impacto da busca e aquisição desses conhecimentos é ter mais 
segurança durante a atividade, saber que serei bem-sucedida caso necessite utilizar a língua 
inglesa para solucionar alguma situação de tráfego aéreo. 

ATCO-13 Fui indicada para missão no exterior, fiz vários cursos e tive oportunidades que controladores sem 
nível de proficiência da língua não teriam. 

ATCO-14 Quando um piloto argentino chamou um APP e começou a fazer solicitações e eu pude 
compreender e na medida do possível atender aos pedidos dos pilotos. 

ATCO-15 

Considero que é por meio do Exame que mensuro o que aprendi ou não, o que consigo ou não 
colocar em prática. Temos etapas em que o tempo de resposta é controlado e limitado, assim 
medimos a nossa capacidade de atender as demandas dentro das exigências de tempo aplicáveis 
na prática durante o controle. Para mim, o EPLIS funciona como um “termômetro”.  

Elaborado pela Autora (2020) 
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O desenvolvimento no EPLIS e, consequentemente, na atividade depende da 

formação, da pós-formação e das oportunidades de aprimoramento, principalmente 

no inglês, haja vista a principal ferramenta do controle ser a comunicação, além das 

técnicas que a Instituição disponibiliza, da tecnologia aplicada e do conhecimento das 

normas, segundo declarações dos próprios controladores. 

As respostas reportam ao principal modelo mental positivo deste grupo de 

controladores, voltado à capacidade e interesse de desenvolver conhecimento e 

habilidades impactados, inclusive, por conta da submissão ao Exame.  

O ATCO-2 destacou nos áudios que por meio do EPLIS conseguiu saber no 

que deveria melhorar, pois pode perceber, durante a aplicação, a parte em que teve 

mais dificuldades e no que sentiu desconforto em realizar, como na FASE 2 do Exame. 

Retrata-se, aqui, a motivação extrínseca, já que os dados concluídos no EPLIS 

permitem que tal avaliação responda ao controlador o que de fato foi ou não 

assimilado, levando-os a buscar meios que permitam preencher lacunas no 

desempenho. 

 O ATCO-15 associou o EPLIS a um “termômetro” do conhecimento e 

mencionou uma maior necessidade de similaridade do treinamento com o dia-a-dia 

do controle no que tange à gestão do tempo para as respostas das questões, o que 

se respalda na perspectiva de Skinner (1953/2003). Um modelo que retrata sua 

disponibilidade e capacidade de tomar decisões a curto prazo. Esta perspectiva 

consiste na análise de conceitos comportamentais, dependente de ações do indivíduo, 

do ambiente e dos antecedentes. 

 Assim, segundo Johnson-Laird, nossa consciência é capaz de criar modelos 

positivos, negativos e até probabilidades, influenciando o indivíduo e impactando em 

suas escolhas e decisões. 

  
Bloco 6 – Crítica quanto à pós formação, aperfeiçoa mento e treinamento 

continuado das habilidades linguísticas 

 
Os controladores destacaram, durante o contato, o peso que tem a pós 

formação e a necessidade de treinamento continuado ao longo de toda a carreira.  

Neste ponto, a preocupação se volta às habilidades linguísticas atuais dos 

controladores, tendo 20% dito que precisam aperfeiçoar todos os descritores do 
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EPLIS, mas o destaque é para 26,7% que disseram Fluência e outros 26,7% que 

disseram Interação. 

 
 Gráfico 20.  Habilidades que mais precisam ser aper feiçoadas 

 
                    Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

De acordo com os ATCO que marcaram Fluência, eles destacaram a 

necessidade de imersão na língua inglesa, mantendo um contato quase que diário 

com o idioma das mais diversas formas.  

No caso da Interação, trata-se aqui do descritor mais peculiar, o que se volta 

para a capacidade do uso de recursos na tentativa de se comunicar por meio do 

emprego de estratégias de clarificação, confirmação e verificação, de modo a aplicar 

respostas imediatas, informativas e adequadas.  

Ainda quanto ao descritor Interação, o ATCO-3 deu o seguinte exemplo: “Este 

descritor é um tanto subjetivo e abstrato a meu ver. A interação se baseia em quão 

rápida é dada a resposta, quão apropriada foi a resposta em relação ao contexto e a 

capacidade de clarificação, como por exemplo quando a gente usa uma pergunta para 

certificar se entendemos a pergunta feita anteriormente. Ou seja, é a forma e os meios 

de como se interage com quem se está falando, podendo inclusive usar o exemplo 

dado, para ganhar tempo”. 

No referencial teórico tratou-se das competências comunicativas com destaque 

a um dos conceitos de Canale e Swain (1983), a subcompetência estratégica. Esta é 

aplicada em situações com o objetivo de compensar falhas na comunicação, com o 

propósito de facilitar o entendimento, dando um novo enfoque ao sentido do texto, 

preenchendo lacunas. É a habilidade de interagir no campo do desenvolvimento.  
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Além disso, os demais descritores também foram escolhidos por necessidade 

de aperfeiçoamento, demonstrando que há uma conscientização da existência de 

deficiências, o que permite uma crítica sobre o que e como fazer para aprimorar os 

conhecimentos necessários para um melhor desempenho. Assim, perguntou-se a 

opinião dos ATCO quanto às necessidades linguísticas e as declarações foram 

reescritas no quadro abaixo: 

 

Quadro 8. Opinião quanto às habilidades linguística s 

ATCO Necessidades  Linguísticas  

ATCO-1 Acredito que a fluência ocorre quando há imersão na língua inglesa, tal como morar em algum 
país que use o inglês. 

ATCO-2 A parte auditiva exige constante atenção, treino e preparo. 

ATCO-3 Embora seja NP6, a falta de prática leva, gradualmente, a uma perda na fluência. Como não há 
treinamento para quem é NP6, sinto essa carência.  

ATCO-4 O conceito de interação é muito subjetivo. 

ATCO-6 
Minha resposta não corresponde somente ao EPLIS, mas aos descritores da ICAO em si por ainda 
serem muito genéricos em vários aspectos e, por seu espectro em cada habilidade variada ser 
muito grande. 

ATCO-7 O quesito estrutura deve ser trabalhado constantemente, visto a exposição limitada as interações 
em língua inglesa. 

ATCO-9 Devido a falta de prática, a fluência é o que mais preciso treinar. 

ATCO-10 A interação no exame consiste no avaliador fazer perguntas e o avaliado as responder. Uma 
sugestão interessante seria que pudesse haver uma interação mais ampla. 

ATCO-11 Fica muito subjetivo para o avaliado como esse quesito será avaliado. Divulgar amplamente esses 
critérios talvez fosse uma solução. 

ATCO-12 Creio que todos os quesitos que devam ser trabalhados mais efetivamente na capacitação, que 
deve ser mais rotineira, possibilitando um aumento de contato dos ATCO com a língua inglesa. 

ATXO-13 Minha necessidade pessoal é em vocabulário. Quanto a avaliação, seria a interação. 

ATCO-14 Apesar de não ter tanta dificuldade para elaborar a sentença na cabeça, no momento de dizê-la 
eu não o faço de maneira fluida. 

ATCO-15 

Marquei todos os descritores do EPLIS, pois a partir de NP4 não temos treinamento continuado 
oferecido pelo Órgão. Tenho certa insatisfação com relação a essa falta de oportunidade de 
aprimoramento a partir do momento que o ATCO atinge o mínimo indicado pela ICAO. Entendo 
que sem treinamento constante posso declinar da NP a qualquer momento e basta não manter o 
mínimo em um único descritor. A atividade exige atenção constante, então a fim de minimizar o 
estresse é preciso estar constantemente treinando o que é aplicado na prática. 

Elaborado pela Autora (2020) 

 

O ATCO-3 destacou a carência que sente dos treinamentos, quando contatado, 

mencionou que sempre se interessa, mesmo as oportunidades não sendo tão 

regulares quanto gostaria, em participar de eventos internacionais de defesa aérea, 

nos quais se promovem treinamentos com aeronaves do mundo inteiro (exemplo dado 

foi a CRUZEX18).  

Este mesmo controlador comentou que o nível de inglês dos controladores 

remete ao conhecimento do quanto se está caminhando para um espaço aéreo mais 

seguro ou não no Brasil. E isso se ratifica com os comentários dos demais 

Na prática, os controladores reforçaram, mais uma vez, que o Órgão tem mais 

preocupação com estas habilidades em relação àqueles que não atingiram ainda NP4, 
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o que gera insatisfação no grupo com a pouca oferta de oportunidade de 

aprimoramento e desenvolvimento na carreira, uma das principais ferramentas 

necessárias para se manter, com responsabilidade, a qualidade na atividade de 

controle. 

O ATCO-12 mencionou também que por não haver um trabalho aumentando o 

contato do controlador com o inglês, de forma rotineira, é possível encontrar 

controladores na equipe que em determinado momento foram NP4 e regrediram para 

NP3 no Exame seguinte.  

De acordo com Warren Buffett, mais do que corrigir as fraquezas, é preciso se 

concentrar nos pontos fortes já alcançados, trabalhando dentro das competências de 

cada um, a fim de que não haja perda do conhecimento.   

O ATCO-15, que foi mais enfático declarando nos áudios descontentamento 

com a falta de cursos regulares para o seu nível de proficiência, o que nos remete ao 

conceito de estresse negativo (Selye, 1976) que é gerado pelas peculiaridades da 

atividade, podendo estar relacionado a diversos fatores como contrariedades, 

descasos, medo, pressão ou mesmo por conta do risco de regredir no resultado já 

alcançado. 

Em uma atividade sensível como o controle de tráfego aéreo, as ferramentas 

aplicadas à profissional devem funcionar em conjunto de modo a minimizar os riscos, 

que nesse caso referem-se a garantia de não se perder vidas. O controle não depende 

exclusivamente de uma ferramenta de apoio, mas sim de um conjunto de aplicações 

que permitirão o melhor desempenho.  

Todos afirmaram via mídia social que sentem falta de mais cursos de pós 

formação voltados para o uso da língua inglesa ao atingir NP4 ou níveis acima e, 

analisando essa deficiência quanto ao treinamento continuado desejado por este 

grupo, os ATCO foram questionados quanto à frequência com que buscam, por conta 

própria, por estudos, pesquisas e cursos para aprimoramento e treinamento 

continuado, tendo tido como resultado 40% que responderam sempre; 40% que 

disseram frequentemente e apenas 20% que marcaram raramente.  
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 Gráfico 21.  Frequência na busca por aprimoramento constante 

 

           Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Aprofundando o levantamento ainda tivemos como resposta que os intervalos 

de procura por treinamento são de meses, semanas, além de controladores que 

mantém diariamente o estudo da língua, como no relato do ATCO-13: “Sou estudante 

de Letras - Inglês, além de ser da equipe de capacitação. Tento diariamente ter 

contato com o idioma, quando não pelo estudo ou preparação de materiais de 

capacitação; lendo e assistindo filmes e noticiários na língua inglesa ou conversando 

com amigos”. 

Apresentaram, assim, a necessidade e o interesse de manter o conhecimento 

já adquirido e sentem-se motivados ao aprimorando e expansão das habilidades que 

já possuem, uma vez que os controladores relataram metas no sentido de buscar 

melhorias no que já sabem. Não enxergam a manutenção do conhecimento de forma 

estagnada, reforçando a perspectiva de aplicar sua capacidade em desenvolver-se, 

investindo em aprimoramento por conta própria de diversas formas.  

Nesta linha, os ATCO foram questionados quanto à necessidade de 

aprimoramento e os cursos de atualização, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 9. Necessidade de cursos de manutenção e apr imoramento 

ATCO Opinião Sobre os Cursos de Atualização  
ATCO-1 Pode ser interessante para se manter atualizado. 
ATCO-2 São necessários. 

ATCO-3 São fundamentais quanto os cursos iniciais. Manter o que se adquiriu é uma questão de economia 
sendo ainda mais importante buscar sempre aprimorar as habilidades. 

ATCO-4 São importantes, mas de nada adiantam se o aluno não for comprometido. 
ATCO-5 Acho válido, sendo direcionado às suas necessidades. 
ATCO-6 São de minha responsabilidade e por interesse próprio, não da Instituição. 
ATCO-7 Necessários para manter o uso da língua. 
ATCO-8 Deveriam ser padronizados em todas as Unidades. 
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ATCO-10 Geralmente caros. 

ATCO-11 Acho que são benéficos se os cursos ofertados estiverem no nível do aluno. Ter um curso muito 
básico ou muito difícil desestimula o aluno. 

ATCO-12 São de extrema importância para nossa atividade.  
ATCO-13 Essenciais, mas precisam de aperfeiçoamento. 
ATCO-14 Ótimos tenho vontade de fazer. 

ATCO-15 

Sempre necessários para se manter a proficiência, mas para o NP4 e níveis acima o Órgão não 
oferece cursos de treinamento regulares direcionados a esse propósito. A partir de NP5 / NP6, 
pode-se tentar ingressar em cursos para instrutor, mas o foco não é aprimorar o desempenho 
individual na atividade fim. O foco do Órgão está na verdade naqueles que ainda não alcançaram 
o NP4. A contínua atualização é a única forma de melhorarmos nosso desempenho nas respostas 
nos curtos espaços de tempo exigidos pela atividade, mas só é possível por iniciativa do próprio 
controlador. 

Elaborado pela Autora (2020) 

 

Quanto à importância dada pelos controladores aos cursos de atualização, 

após a aplicação do EPLIS, 66,7% disseram que aumentou após a submissão ao 

Exame, e para o restante se manteve sem alteração. 

 

Gráfico 22.  Opinião quanto à importância dos curso s de atualização 

 
          Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Em adição, todos afirmaram, quando perguntados, que sua capacitação na 

língua inglesa foi aprimorada após o ingresso na atividade de controle, porém apenas 

6,7% alegaram ter tido algum aprimoramento feito por iniciativa exclusiva do Órgão.  
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 Gráfico 23.  Iniciativa para a formação continuada 

 
                  Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Destaque também para a preocupação relatada quanto ao aperfeiçoamento da 

alocação de tempo feita pelo ATCO-15 em que se observa um modelo mental positivo 

no qual Skinner (1953/2003) analisa os conceitos comportamentais, entre eles a 

capacidade de tomar decisões em curtos espaços de tempo, se valendo aqui neste 

estudo da proficiência na língua inglesa em que envolve o ouvir, o traduzir, o 

compreender, o decidir e o transmitir a melhor decisão, se fazendo entender. A gestão 

do tempo em uma atividade tão sensível como o controle de tráfego aéreo não só 

aumenta a produtividade, mas também salva vidas.  

 

Bloco 7 – Visão dos controladores em relação à comu nicação - principal 

ferramenta do tráfego aéreo -, incluindo o relato d e ocorrências. 

 

Tendo como foco a boa comunicação, os quinze ATCO consideram a mesma 

como uma ferramenta muito importante na atividade de controle aéreo.  

Segundo conversas com os ATCO nesse sentido, os controladores se 

preocupam com a capacidade de solucionar situações críticas; com senso crítico 

capaz de avaliar no que são bons e no que não fazem bem; indo além, e focando na 

expansão dos horizontes do aprendizado e da vocação para ambientes que 

ultrapassam o dia-a-dia do controlador no Brasil, até porque 73,3% dos ATCO desta 

pesquisa afirmaram que é alto o impacto de erros e falhas na comunicação em inglês. 
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Gráfico 24.  Impacto de erros/falhas na comunicação  

 
              Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 
Esta análise reforça a preocupação anteriormente analisada com a pós 

capacitação das competências comunicativas mencionadas na pesquisa por todos os 

controladores e que acompanha a linha de Canale e Swain (1983), que se debruçaram 

no conceito de competência comunicativa buscando inseri-la dentro de uma proposta 

mais pedagógica e prática, para dentro do contexto de ensino, aprendizagem e 

aquisição de uma segunda língua (estrangeira), destacando a competência gramatical 

(vocabulário, morfologia, sintaxe, fonologia e grafia), sociolinguística (regras 

socioculturais, figuras de linguagem, diversidade do idioma), discursiva (conexão das 

frases para um contexto significativo) e estratégica (forma de preencher lacunas da 

língua, como por exemplo o uso da fraseologia e da capacidade de interação avaliadas 

pelo EPLIS). Neste contexto, alguns dos controladores relataram as seguintes 

ocorrências: 

 

Quadro 10. Relatos dos controladores entrevistados 

ATCO Ocorrências  

ATCO-3 

Uma vez, durante o CRUZEX, uma aeronave em emergência no final disse que pousaria em 
outra pista e eu não consegui compreender, dada a rapidez e o sotaque do piloto. Se houvesse 
outra aeronave na pista, teria sido um acidente. 

ATCO-5 Nenhuma em específico, mas vemos várias relacionadas a mal-entendido e mal cotejamento, 
principalmente no que se refere a níveis de voo.  

ATCO-7 Um piloto americano precisou gritar em português que queria pousar em outra pista, pois o 
controlador não conseguia usar estratégias de clarificação. 

ATCO-9 
Uma aeronave do Qatar que estava com o para-brisa trincado, foi transferida de um órgão de 
controle para outro sem coordenação, porque o primeiro não entendeu qual era o problema da 
aeronave que se comunicava em inglês. 

ATCO-10 

Piloto solicita modificação de nível de voo, controlador desatento, conversando, responde que 
não há reporte de desvios meteorológicos em rota. Piloto questiona novamente e controlador 
responde coerentemente. Controlador questiona número MACH. Piloto, provavelmente 
americano, responde que não tem previsão de desviar rota. O diálogo se estende com a 
repetição de ambos nas mesmas perguntas / respostas até que o piloto responde o número 
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MACH. Têm mais situações, porém não me recordo dos detalhes. As citadas são das últimas 2 
semanas.  

ATCO-11 

Durante uma coordenação o ACC adjacente revisou uma solicitação de subida. O controlador 
ao invés de manter a fraseologia usou “plain english” dizendo que a aeronave “can’t climb”. O 
ACC adjacente entendeu “can” e autorizou a aeronave a subir. Houve uma infração, pois ao 
constatar que a aeronave havia subido ela não estava com separação regulamentar necessária 
com outra aeronave. 

ATCO-12 Não que tenha ocorrido na minha localidade. 

ATCO-13 

O piloto decolando falou “go back”, no meio do cotejamento pedindo para o controlador repetir. 
Outro piloto entrou na fonia falando que o piloto estava pedindo para retornar. Quando o tráfego 
estava começando a ser tratado como emergência um controlador com proficiência da língua 
inglesa esclareceu o mal-entendido.  

ATCO-15 
Várias ocorrências por conta de diversos sotaques, dos ruídos, da rotina do dia-a-dia que nos 
leva a ações automáticas. Além de estresse, a urgência e velocidade em que as decisões e 
consequentemente as respostas precisam ser dadas. 

Elaborado pela Autora (2020) 

 
Qualquer atividade, quando praticada com regularidade, tende a cair na rotina, 

mesmo sem sentir. Por isso, é possível extrair de um dos exemplos acima momentos 

de distração, de conversa e desatenção.   

Por vezes os controladores desempenham suas atividades de modo 

automático, mesmo a atividade estando inserida em um contexto bastante instável, o 

que remete a grandes riscos. Também deve-se levar em conta neste ponto outra 

característica que gera como consequência tal comportamento, que é a necessidade 

de agir com rapidez nas circunstâncias impostas pelo tráfego aéreo, agravado neste 

cenário pelo uso de um segundo idioma que não o materno – o inglês.  

Algumas ocorrências remetem a problemas levados pela inflexibilidade do 

hábito – modelo mental negativo -, ou a “economia do hábito”, como descrito por 

Gregory Bateson (2000). 

Sotaques, ruídos, ou seja, filtros e barreiras também são mencionados pelos 

ATCO como fatores que contribuem para que mais falhas ocorram. 

O ATCO-1, que não mencionou um fato específico no questionário, comentou 

ao ser contatado: “Se em português já temos dificuldade de entender e de sermos 

compreendidos pelos outros, imagina em um segundo idioma, em pleno voo, falando 

com pilotos e outros controladores das mais diversas nacionalidades”. Fato reforçado 

por 73,3% dos ATCO que disseram que durante a comunicação, a necessidade de 

um segundo idioma, que não o materno, dificulta de alguma forma, a compreensão. 
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 Gráfico 25. Dificuldades de compreensão no uso de u m segundo idioma

 
       Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 
Além das questões acima, apenas 13,3% disseram que os erros cometidos 

durante o dia-a-dia são sempre compartilhados, discutidos e revisados em equipe, 

53,3% disseram que esse compartilhamento ocorre aleatoriamente e 33,3% disseram 

que nunca são compartilhados ou sequer lembram de em algum momento ter se 

discutido em equipe as falhas e os erros cometidos no decorrer do trabalho. 

  
Gráfico 26.  Compartilhamento de erros cometidos 

 
   Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 
Praticamente um terço do grupo não registra compartilhamento de erro algum, 

o que afeta o desenvolvimento de uma parcela da equipe, já que este é consequência 

do saber de todos e não somente do conhecimento individual, registrando falta de 

interação de parte do grupo neste sentido. 
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 Uma atividade tão sensível como o controle de tráfego aéreo precisa 

compartilhar cenários. E, aqui, a equipe não é só formada pelos controladores 

presentes em uma mesma sala de controle, mas também de controladores em outros 

pontos de atuação e de toda a tripulação que comanda uma aeronave. 

 Quanto às dificuldades, foram mencionadas as circunstâncias que dificultam a 

comunicação no quadro a seguir: 

 
Quadro 11. Circunstâncias que dificultam a comunica ção quanto ao uso de um 

segundo idioma que não o materno 
ATCO Dificuldades  

ATCO-1 
Pelo fato de ser uma língua diferente, com o adicional de haver ruído na frequência, pode gerar 
dificuldade de entendimento da mensagem. 

ATCO-2 Ruídos, sotaques aumentam as dificuldades. 

ATCO-3 
Falta de proficiência no idioma de uma ou ambas as partes, sotaques diversos, entre outros 
fatores 

ATCO-6 O fato de que usam uma segunda língua, na maioria das vezes, piloto e ATCO, e a necessidade 
de comunicação efetiva é compulsiva, ainda que sob pressão. 

ATCO-7 Ao alternar 2 línguas o nível de consciência situacional dos pilotos naquela frequência diminui 
consideravelmente. 

ATCO-9 
Em situações especiais, quando há algo fora do comum e é necessário entender o que o piloto 
está solicitando ou quando precisamos informar algo fora do usual para o piloto. 

ATCO-10 
A prática da segunda língua não é diária e não há confirmação visual que facilite a comunicação. 
Além disso, o fato de ser um ambiente multinacional também pode levar a dificuldades de 
comunicação. 

ATCO-12 

Muitos colegas têm poucos conhecimentos básicos de inglês, utilizando com dificuldade até 
mesmo a fraseologia inglesa. Em circunstâncias onde o conhecimento da fraseologia não é 
suficiente, sendo necessário o uso do “plain english” a comunicação pode ficar extremamente 
comprometida. 

ATCO-13 Afeta quando não há proficiência do segundo idioma em um dos lados. Causa estresse 
ansiedade, ocupa a fonia por mais tempo e o risco de “miscommunication” é alto demais. 

ATCO-15 

Temos controladores e pilotos de todas as nacionalidades, com gírias, expressões e sotaques 
próprios. Acho que os falantes nativos na língua inglesa também deveriam se submeter a 
avaliação de proficiência em inglês aeronáutico. Afinal todos neste meio precisam tratar com 
uma diversidade de interlocutores. 

Elaborado pela Autora (2020) 

 
A forma de pronunciar um fonema em um idioma – o sotaque - é uma das 

questões mencionadas, por mais de uma vez, pelos controladores.  

Como afirma Barcelos (2003), “o sotaque (accent) é o marcador identidário de 

uma comunidade social”, que muito impacta na atividade de controle do tráfego aéreo 

por conta da diversidade numerosa de tons, inflexões e pronúncias possíveis de cada 

indivíduo ou de cada região, somado a isso tem-se a rapidez com que decisões devem 

ser tomadas, ou seja, o pouco espaço de tempo entre o surgimento de uma 

emergência e a resposta de solução que deve ser trocada entre solo e ar.  

 É possível identificar que os tópicos apontados são muito similares e 66,7% 

dos controladores confirmaram que têm conhecimento de colegas que passaram por 

dificuldades durante o controle de tráfego aéreo e 33,3% admitiram que, além de ter 
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conhecimento de colegas que passaram por dificuldades, eles mesmos também já 

passaram por problemas durante a comunicação em inglês. 

 
Gráfico 27.  Dificuldades na comunicação em inglês durante o controle 

 
              Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

 Destarte, os ATCO indicaram ações paralelas que na opinião deles podem ser 

feitas em resposta às dificuldades na comunicação em inglês: 

  

Quadro 12. Respostas às dificuldades na comunicação  em inglês indicadas pelos ATCO 

ATCO Sugestões de Ações Paralelas  
ATCO-1 Programas de imersão de língua inglesa, visitas a órgãos de controle estrangeiros 

ATCO-2 Mais treinamento não só para o controlador, mas também para pilotos e outros estrangeiros que 
interagem na atividade. 

ATCO-3 
O inglês deveria ser um diferencial na carreira, em termos profissionais e até financeiros, uma vez 
que em nosso país não é possível garantir que os ATCO já ingressem com o nível desejado.  

ATCO-4 Inserir um adicional de aperfeiçoamento linguístico, resolveria os problemas com os níveis de 
proficiência. 

ATCO-5 Treinamentos referentes a situações atípicas, que fogem à fraseologia, 
ATCO-7 Expor, através de treinamentos, o controlador a situações anormais. 

ATCO-9 O nivelamento buscado para que todos consigam o NP4 já é algo interessante. Pois a busca pela 
melhora traz o aprimoramento que se faz necessário, mas deve-se buscar por mais sempre. 

ATCO-10 

As Chefias poderiam liberar as transcrições de situações em que o controlador apresentou uma 
boa solução em termos comunicativos e também de momentos em que houve falha. A partir disso 
poderíamos trabalhar as dificuldades e fortalecer as boas práticas com o efetivo no que de fato 
ocorre no órgão operacional. 

ATCO-11 
Acho que uma boa opção seria fazer um curso específico para cada órgão de controle, pois cada 
um possui sua particularidade e os assuntos abordados seriam mais próximos da realidade e do 
cotidiano dos controladores. 

ATCO-12 
Um maior contato com a língua inglesa através de programas de capacitação nas localidades, 
aumentado o contato dos ATCO com a língua inglesa e trabalhando vocabulário e situações mais 
direcionadas ao tipo de serviço prestado, o que já vem sendo tentado aos poucos 

ATCO-13 Mais instruções ou incentivos financeiros ou operacionais para quem tiver proficiência. 

ATCO-15 
Definitivamente oferecer aos que já tem o mínimo de proficiência sugerido pela ICAO (NP4 ou 
mais), cursos regulares para que não corram o risco de regredir na nota já alcançada. Direcionar 
o curso mais para as atividades dos órgãos de controle onde o controlador irá atuar. 

Elaborado pela Autora (2020) 
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Os controladores também apresentaram como necessário um “olhar” para o 

inglês como um diferencial na carreira em termos profissionais e financeiros e, apesar 

das barreiras encontradas admitiram durante os contatos que se sentem, hoje, muito 

mais à vontade no seu desempenho, mesmo tendo como principal ferramenta um 

idioma que não o seu nativo. 

Dentre tantas circunstâncias, é imprescindível a preocupação com a boa 

comunicação em inglês, haja vista esta ser o link perfeito entre ação e resultado, não 

podendo ser vista, portanto, com uma barreia intransponível em uma atividade tão 

sensível como a desempenhada pelo ATCO. 

 Ao final deste bloco, no questionário, foi pedido um relato, positivo ou negativo, 

ocorrido no controle aéreo que dependeu ou foi fortemente impactado pela 

comunicação na língua inglesa e sobre o qual o controlador considere relevante. 

 O ATCO-9 reportou que as aeronaves da Emirates, com destino a Guarulhos, 

geralmente têm um tripulante brasileiro a bordo para o caso de a comunicação em 

português tomar o lugar do inglês. Afirmou que por algumas vezes em que isso foi 

aplicado acabou ajudando a resolver questões de sequenciamento. Exemplo muito 

específico desta Empresa não tendo sido mencionado por nenhum outro algo sequer 

parecido. A dúvida que não se pode esclarecer é se esta medida é tomada por conta 

de falta de proficiência dos pilotos da Empresa, ou se por falta de confiança nos ATCO.  

O ATCO-10 relatou que presenciou várias situações de coordenação em que o 

domínio do inglês trouxe mais segurança ao operador e afirmou que: “Quando o inglês 

não é compreendido de primeira, mas há o domínio do idioma, é possível notar que 

se consegue parafrasear sem nenhuma dificuldade, o que evita frustrações”.  

O domínio de fato passa segurança e é ele que permite maneiras adicionais de 

se expressar, o que é primordial no bom desempenho da atividade. Parafrasear é uma 

ação dentre as competências linguísticas que permite controlar a comunicação verbal.   

Uma forma de facilitar o entendimento, de modo que a explanação seguinte sugira um 

novo enfoque ao sentido do texto, ou seja, uma forma de preencher lacunas, como 

descrito na subcompetência estratégica de Canale e Swain. 

O ATCO-11 lembrou que na última Copa do Mundo de Futebol, ocorrida no 

Brasil, foi importante ter membros das equipes que possuíam NP4 em diante, 

garantindo segurança na operacionalidade em um momento de alta demanda de 

aeronaves estrangeiras. Quando perguntado, esclareceu que isso tende a acontecer 

em ocasiões de grande movimento. Ou seja, tentar oferecer uma maior segurança às 
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equipes por meio de uma mescla de controladores com níveis de proficiência 

diferentes, garantindo que tenham, sempre que possível, controladores a partir do 

nível operacional apoiando os que ainda não atingiram o mínimo indicado pela OACI.  

Este cenário permite criar a oportunidade de o grupo interagir e trocar 

conhecimento. Uma oportunidade de envolvê-los e motivá-los a dividir experiência e 

informação. Engajá-los a colaborar, cooperar e serem, juntos, mais eficientes, como 

defendido por Maginn (1996), fomentando modelos mentais positivos. Entretanto, vale 

a ressalva de que tal medida aplicada de forma regular pode impedir trocas ou 

movimentações, a fim de garantir um mínimo de proficiência por localidade como 

prevê a ICA 63-33, podendo levar controladores a não desejarem o mínimo de 

proficiência.  

Por certo, o trabalho em equipe permite o compartilhamento de modelos 

mentais que ajudam a alcançar com sucesso os objetivos coletivos (MATTHIEU, et.al., 

2000), como os exemplos dados acima. 

 

Bloco 8 – Autopercepção quanto ao estresse, seguran ça, motivação e ao 

desempenho da atividade. 

 

Quanto às experiências humanas, em relação ao seu meio ambiente, 66,6% 

admitiram reconhecer momentos de estresse – sempre ou às vezes - no controle de 

trafego aéreo, por conta da necessidade de um segundo idioma, relevância dada pelo 

estudo dos fenômenos, que intervêm no bem-estar dos indivíduos e é preconizado 

por Proshansky & O´Hanlon, 1977.  

 

     Gráfico 28.  Estresse no desempenho por conta do us o de um segundo idioma 

 

                  Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 
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Ainda assim, 66,7% afirmaram não sentir qualquer cansaço psicológico por 

conta da atenção extra exigida na comunicação em inglês. 

 

 Gráfico 29.  Cansaço psicológico por exigência de a tenção na comunicação em inglês 

 
                   Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Na mesma linha, quando conversado com os ATCO, apenas os ATCO-1 e o 

ATCO-8 disseram que a pressão gerada pela atenção necessária na compreensão e 

na necessidade de se fazer entender em outro idioma é vista, por eles, como um 

estímulo negativo. Os demais, por outro lado, veem como um estímulo positivo. 

De fato, saber trabalhar sob pressão e vê-lo até de forma positiva é uma 

competência que permite resistir às adversidades profissionais sem tanto sofrimento 

psicológico, mantendo o equilíbrio emocional. 

Os ATCO se dividiram quase que igualmente naqueles que se sentem sempre 

seguros (53,3%), daqueles que se autointitularam seguros às vezes (46,7%) 

dependendo do grau de incerteza da situação em que a decisão deve ser exclusiva 

do controlador.  
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 Gráfico 30. Uso do inglês em situações de incerteza   

 
                 Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Na mesma proporção, quanto ao desconforto em tomar decisões usando um 

segundo idioma, em curto espaço de tempo, os pesquisados se dividiram em 53,3% 

os que se sentem desconfortáveis às vezes, dependendo da circunstância e 46,7% 

os que nunca se sentem desconfortáveis, justificando inclusive durante o contato que 

conseguem manter o raciocínio, de forma calma, no momento de decisões cruciais, 

de eminente risco, conseguindo atender positivamente a perspectiva de Skinner 

(1953/2003).  

 

     Gráfico 31.  Desconforto para tomar decisões em cur so espaço de tempo 

 

                   Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

Vemos que os controladores se reconhecem em condições de tomar decisões 

gerenciando o curto espaço de tempo que, por inúmeras vezes, é o cenário 

encontrado no dia-a-dia do controlador, tendo apenas metade pontuado alguma 

dificuldade, em certas circunstâncias, mas sem impedir êxito em seu desempenho.  
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Na mesma linha de análise, 80% se autointitularam flexíveis, logo adaptáveis e 

apenas 20% mencionaram ser resistentes, logo rígidos a mudanças. 

 
 Gráfico 32.  Controlador: flexível ou resistente à mudança 

 
                 Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Além disso, 60% determinaram ter um perfil autoconfiante e 40% perfil 

conservador.  

 

 Gráfico 33.  Perfil: autoconfiante ou conservador 

 
                 Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Quanto à motivação, 60% se disseram impulsionados a buscar por melhorias 

no uso do inglês pelo fato de se submeterem ao EPLIS, tendo visto o mesmo ocorrer 

com os demais colegas da equipe.  
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 Gráfico 34.  Motivação  

 

                      Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 
A percepção na relação de convívio entre militares e civis na atividade de 

controle, segundo os ATCO, é normal, sem muito a opinar e a conclusão é de que tal 

fato se dá uma vez que dos cerca de 3800 controladores apenas 150 são civis, não 

permitindo assim a observância, pelos mesmos, de interferências relevantes. 

No último quadro de perguntas foi pedido ao ATCO que pontuasse a sua 

percepção e visão após o ingresso na carreira, tendo sido recebidas as seguintes 

respostas: 

 
Quadro 13. Visão do controlador após o ingresso na carreira 

ATCO Percepção do Controlador  

ATCO-1 
Existem órgãos de controle mais complexos e outros nem tanto, porém não existe diferença 
salarial levando esse ponto em consideração, fato que pode ser desmotivador, tendo em vista o 
desgaste emocional que pode ocorrer ao longo dos anos por trabalhar em determinado órgão. 

ATCO-2 Eu não tinha muita noção de como funcionava na prática. Precisei de um tempo de adaptação a 
rotina profissional. 

ATCO-3 
Na verdade, não tinha conhecimento do que era a atividade, mas mesmo após ter ingressado, e 
após quase 13 anos de carreira, ainda algumas percepções vêm mudando. Acho que é natural 
esse processo. 

ATCO-4 Achei que ganhava mais. 

ATCO-5 A atividade mostrou-se muito mais ampla e importante do que eu vislumbrava antes do ingresso, 
e mostrando também muito mais oportunidades do que achava possível dentro da Força Aérea.  

ATCO-6 Não conhecia a profissão antes. 

ATCO-7 Eu acho que precisamos valorizar o capital humano e o esforço desempenhado pelos 
controladores, não imaginava como era a profissão. 

ATCO-9 Eu me identifiquei muito mais com o Controle de Tráfego após o ingresso. Já gostava e percebi 
que escolhi a profissão certa!  

ATCO-10 Eu não fazia ideia do que era um controlador de tráfego aéreo, então não tinha absolutamente 
nenhuma expectativa. Eu só comecei algo novo e, por abertura e sorte, gostei. 

ATCO-11 Fiz o concurso sem entender ao certo como seria a função de controlador de voo. Descobri o que 
era o tráfego aéreo e todas as suas nuances quando já estava na escola de formação. 

ATCO-12 

Tinha uma ideia do que um ATCO fazia, mas muito superficialmente. Após o ingresso é que tive a 
compreensão de que o ATCO é um profissional em constante formação, necessitando de 
atualizações e capacitações, tanto num segundo idioma quanto na atualização de regulamentos e 
sistemas. 

ATCO-15 Admito que após o ingresso senti um peso maior do que esperava quanto à pressão e às 
exigências que o desempenho da atividade exige, seja por uso do inglês, seja pelas peculiaridades 
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de conhecimento técnico necessários. A responsabilidade é enorme, é preciso treinamento 
constante, saber gerenciar o tempo de resposta, ter firmeza nas decisões a serem tomadas, ser 
flexível e gostar do que faz. 

Elaborado pela Autora (2020) 

 
Quando tratado o assunto com o ATCO-1 este adicionou que: “Por mais 

preparado que se sinta, nos deparamos com situações por vezes difíceis e não 

previstas e só do dia-a-dia nos leva à prática”.  

Também pode ser apurado das respostas que um controlador, hoje, em 

determinado órgão de controle, pode mudar completamente sua percepção a respeito 

do trabalho, até pela necessidade do uso do inglês, caso passe a trabalhar em outro 

órgão de controle, ou mesmo em outra região em que o tráfego aéreo se apresente 

de forma diferente da que ele está acostumado a controlar, reforçando aqui que 

questões remuneratórias não são diferenciadas na atividade, independentemente de 

região ou órgão de controle.  

Ao final do questionário 86,7% ratificaram que, se antes de ingressar na carreira 

tivessem pleno conhecimento das peculiaridades e exigências na prática da atividade, 

principalmente em relação ao inglês, ainda assim optariam pela profissão. 

 

Gráfico 35.  Conhecimento pleno das exigências da c arreira antes do ingresso 

 

              Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Ainda assim, 86,7% deles admitiram que sua visão, em relação à atividade e à 

aplicação do segundo idioma no desempenho da atividade, mudou após o ingresso. 
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 Gráfico 36.  Visão após o ingresso na carreira 

 
                 Fonte: Elaborado pela Autora (2020) 

 

Os ATCO afirmaram que na verdade não tinham conhecimento pleno sobre o 

peso do inglês no desempenho da atividade antes de entrar em exercício e, mesmo 

já passados mais de 10 anos para alguns deles, as percepções ainda mudam, o que 

exige tempo de adaptação às novas rotinas profissionais que se apresentam e que 

podem levar à criação de modelos mentais diferentes dos atuais, trazendo mudanças 

no modo de pensar e agir do ATCO. 

Dessa forma, partindo dos resultados apresentados, é possível inferir que: 

 

1. O grupo é heterogêneo em relação à formação acadêmica, traz diversidade 

no conhecimento e permite perspectivas, visões e modelos mentais dos 

mais variados. 

2. O EPLIS impacta positivamente os participantes da pesquisa (75%), tendo 

os entrevistados atribuído alta relevância ao seu resultado (86%) e 

admitirem que o exame alcança uma conclusão objetiva (87%). Tanto é que 

os ATCO afirmam buscar por aprimoramento fora do Sistema com receio 

de que o preparo enfraqueça ou que o conhecimento se perca no 

transcorrer do tempo. 

3. Demonstram interesse em desenvolver conhecimento e habilidade dentro 

do círculo de competência por meio do treinamento continuado. Defendem 

que precisam dar o seu melhor e se sentem impulsionados a alcançar o 

nível de proficiência máximo no exame. 
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4. A importância de cursos de atualização e manutenção do inglês aumentou 

para a maioria após o ingresso (+66%), estimulados inclusive pela 

submissão ao EPLIS. 

5. Mostram-se insatisfeitos com as lacunas na pós-formação e a falta de uma 

maior oferta de cursos para os que já atingiram o mínimo operacional 

indicado pela OACI. Há um empasse entre a preocupação dos 

controladores que é de se manterem imersos no idioma e a visão do Órgão 

que é fazer com que todos os ATCO alcancem NP4 (nível operacional), 

segundo os próprios controladores. Quanto à insatisfação também alegam 

que as turmas deveriam ser mais aluno-aluno, pois valorizariam mais a 

oportunidade de crescimento e desenvolvimento entre a equipe. 

6. Demonstram insatisfação com a morosidade na implementação e com a 

dificuldade de continuidade de projetos de treinamento continuado, já que a 

inserção de controladores como instrutores está efetivamente em prática há 

apenas 4-5 anos e as missões para o exterior são iniciativas esporádicas, 

sem programação certa, não sendo vistas como eventos regulares. 

7. Mindset de Crescimento: há estímulo no intuito de agregar novas aplicações 

ao inglês que vão além da submissão ao EPLIS ou da aplicabilidade direta 

na atividade, como por exemplo tornar-se instrutor de inglês, avaliador do 

EPLIS e até se submeter a avaliações externas a nível mundial. 

8. Há uma preponderância na conscientização da importância do EPLIS 

durante o preparo, gerando motivação. Nesse caso, a percepção, as 

atitudes e o nível de entendimento que se possui sobre o exame geram 

efeitos positivos e determinantes nos resultados. 

9. Valorizam muito o conhecimento prático (instrutores) e não apenas o 

conhecimento teórico (professores), apresentando maior interesse na 

interação com aqueles que conhecem o dia-a-dia. 

10.  Apresentam apego a rotinas do seu próprio órgão de controle e a 

inflexibilidade do hábito é vista de forma negativa em contextos instáveis. 

Alegam ser 100% voltados ao órgão em que atuam. Outros admitem que a 

dinâmica de órgão diverso ao seu não agrada, gerando assim uma zona de 

conforto quando se encaixam nos perfis do que executam. 
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11.  Existe “espírito de corpo”, apoio mútuo, principalmente em situações de alta 

demanda com a mescla das equipes com ATCO de níveis de proficiência 

diferentes em certas circunstâncias (ex: Copa do Mundo). 

12.  Apresentam capacidade de interação não só entre controladores, mas 

principalmente com a tripulação das aeronaves: alguns modelos fazem uso 

da subcompetência estratégica (ex: capacidade de parafrasear) avaliada 

inclusive no descritor Interação do EPLIS. 

13.  Apresentam capacidade de alocação de tempo com avaliações aplicadas 

pelo próprio EPLIS nesta linha. 

14.  Reconhecem as próprias limitações em diferentes descritores do exame e 

vislumbram possibilidades de melhoria constante (mindset positivo). 

15.  Têm um “olhar” para o EPLIS como uma ferramenta a favor do 

conhecimento, funcionando como um “termômetro”.  

16.  Percebem a necessidade de mudanças no EPLIS, com uma cobrança mais 

direcionada ao órgão de atuação. A crítica e a avaliação nesse caso 

permitem a percepção da necessidade de ajuste e realimentam a busca por 

êxito. 

17.  Se autointitulam flexíveis, adaptáveis e mais autoconfiantes do que 

conservadores em relação ao uso do inglês e é justamente a autoconfiança 

que suporta não só a desconstrução de um MM limitador, mas também a 

construção de um MM positivo. 

18.  Sentem-se motivados, com baixos níveis de estresse, inclusive não 

associam cansaço psicológico às exigências do inglês ou em relação à 

submissão a avaliações, além de reconhecerem que a pressão funciona 

como estímulo positivo no caso do grupo analisado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O EPLIS, exame aplicado a controladores de tráfego aéreo pelo DECEA/ICEA, 

é um teste de maior segurança à navegação aérea apresentado neste estudo com 

uma visão positiva sob a égide dos modelos mentais encontrados nas respostas dos 

ATCO que contribuíram na pesquisa realizada. De fato, um instrumento profícuo. 

De todo modo, fica claro que as habilidades e competências exigidas dos ATCO 

só podem ser desenvolvidas por meio de um processo educacional contínuo, 

articulando o desenvolvimento de tecnologias específicas para essa atividade com as 

habilidades emocionais trazidas por seus modelos mentais. Logo, apenas a exigência 

e a submissão ao Exame não bastam. 

A premissa de estudar MMs é baseada no fato de que as representações 

mentais das pessoas podem ser inferidas (modeladas) do comportamento e da fala 

(inclusive respostas) das pessoas, reforçando que não adianta buscar por algo exato. 

Por vezes, os modelos mentais são estruturas confusas, generalizadas, prolixas e até 

redundantes. Mas a verbalização é, sem dúvida, a principal metodologia para 

investigação. 

Por certo, a relação dos MMs com a comunicação é fundamental, pois esta 

envolve os mais diversos aspectos que uma pessoa aprende desde muito cedo, 

afetando a forma como se absorvem as informações ao longo do tempo, como se 

decifram as trocas de experiências e, consequentemente, como o conhecimento 

absorvido será replicado quando posto em prática no dia-a-dia.  

O que foi apresentado neste trabalho é que o profissional de tráfego aéreo já 

esteve e precisa se manter constantemente na posição de aluno. Ele é o sujeito do 

processo de formação e o executor do que foi assimilado como conhecimento. Traz o 

aprendizado de suas experiências e demonstra conscientização do quão preocupante 

é manter-se atento às suas competências linguísticas, não desperdiçando 

oportunidades que possam levar a uma renovação da prática do uso do inglês. 

Além das constantes mudanças em um mundo globalizado sobre as quais é 

preciso estar atento, o uso inadequado do inglês aeronáutico, aliado à baixa 

proficiência no idioma, desencadeiam erros e falhas que colocam em risco a 

segurança do tráfego aéreo internacional e o grupo de ATCO aqui analisado enxerga, 

de fato, a importância do monitoramento e da avaliação. 
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 É certo que todos nós temos nossos modelos mentais criados a partir de nossa 

vivência e com certeza não há mal nenhum nisso. O que deve ser levado em conta é 

não ter os nossos como os únicos possíveis a serem trabalhados. Nossos MMs são, 

na grande maioria das vezes, imperceptíveis, fluem naturalmente. O importante é 

aplicá-los a nosso favor e a favor dos que nos cercam, da forma mais positiva possível. 

 Como passos futuros, a proposta de sugestão seria no sentido de estabelecer 

períodos e avaliações também para os ATCO NP6, e não só ater-se ao alcance do 

nível operacional (NP4), mínimo indicado pela OACI, além da implementação regular 

de treinamento continuado para todos os ATCO a partir de NP4 a fim de evitar 

estagnação, queda na avaliação do EPLIS, muito menos perda no desempenho 

quando do uso da língua inglesa no controle.  

 Por certo, a análise dos modelos mentais reconhecidos neste trabalho procurou 

retratar a maneira como os ATCO avaliam suas posições no cenário no qual estão 

inseridos. Sugere-se, porém, o aprofundamento do estudo, com um número maior de 

controladores, incluindo uma amostra relevante dos que ainda não alcançaram o nível 

operacional indicado pela OACI, a fim de se apontar outros possíveis modelos mentais 

positivos e negativos que possam surgir com a expansão do grupo.  
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