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RESUMO 

 

 

Fajer M. No momento em que a melhor decisão não faz parte das regras, pergunta-se: como a 
segurança na aviação é construída a partir da experiência do piloto? [tese]. São Paulo. Faculdade 
de Saúde Pública da USP;2022 
 

 

Introdução: Pilotar uma aeronave é uma atividade que requer um conjunto de habilidades 
especializadas. Existem muitos procedimentos padronizados, porém é necessário também fazer 
julgamentos na presença de incertezas, considerando os riscos e tomando decisões de maneira 
rápida e prudente. A atividade de um piloto de linha aérea se desenvolve em um sistema 
complexo, com múltiplas interações. Para tanto, necessita ter capacidade de reconhecer padrões 
de interação e saber o que fazer em situações imprevisíveis. Diante das imprevisibilidades é 
importante compreender quais são os recursos e estratégias utilizados para lidar com os eventos. 
Objetivo: Esta tese tem como objetivo analisar quais são os fatores determinantes da tomada 
de decisão bem-sucedida de pilotos de linha aérea em situação não prescritas de trabalho e 
considerando o modelo de decisão utilizado e os aspectos cognitivos envolvidos. Métodos: 
Foram estudados pilotos de linha aérea que vivenciaram durante a atividade um evento crítico, 
onde não havia procedimentos previstos ou regras convencionadas. Para compreender as 
estratégias foram entrevistados 10 pilotos de linha aérea. As entrevistas semiestruturadas 
seguiram a metodologia da Análise Cognitiva da Tarefa. Posteriormente as informações de 12 
eventos relatados foram analisadas e classificadas segundo a taxonomia Schema World Action 
Research Method (SWARM).  A metodologia adotada para a análise de decisão empregada na 
pesquisa serve para ampliar a capacidade de organizar estratégias de conhecimento dos pilotos 
de linha área, fazendo com que possam avaliar e responder às situações não prescritas durante 
o voo de forma mais rápida e segura. Resultados: Observamos que existe pressão de tempo nas 
decisões, em situações nas quais as interações são complexas. Nestes casos, as consequências 
das decisões podem ser graves para o decisor. Essas são tomadas com base na experiência e nos 
processos de decisão naturalista. Os processos de treinamento convencionais foram 
reconhecidos como fatores que contribuíram para as decisões em eventos críticos. A 
compreensão dos processos envolvidos na decisão naturalista pode enriquecer as possibilidades 
de aprendizagem e melhorar a segurança da operação aérea. Conclusão: o estudo permitiu 
verificar que a compreensão dos processos de decisão naturalista em situações não prescritas 
pelas regras, foi um fator preditivo para a segurança de voo. 
 

Palavras-chave: piloto de linha aérea, processos de decisão, tomada de decisão naturalista, 
análise cognitiva da tarefa.  
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ABSTRACT 

 

 

Fajer M. [When the best decision is not part of the regulations we ask: how flight safety is built 
from the pilot's experience?] [Thesis] São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo; 2022.Portuguese 

 

 

Introduction: Flying an aircraft is an activity that requires a set of specialized skills. There are 
many standardized procedures, but it is also necessary to make judgments in the presence of 
uncertainties, considering the risks and making decisions quickly and prudently. The activity 
of an airline pilot develops in a complex system, with multiple interactions, therefore, he/she 
needs to be able to recognize interaction patterns and know what to do in unpredictable 
situations. Faced with unpredictability, it is important to understand the resources and strategies 
used to deal with events. Objective: This thesis aims to analyze what are the determining factors 
of successful decision-making by airline pilots in non-prescribed work situations, considering 
the decision model used and the cognitive aspects involved. Methods: Airline pilots who 
experienced a critical event during the activity, where there were no procedures or agreed rules, 
were studied. To understand the strategies, 10 airline pilots were interviewed, the semi-
structured interviews followed the Cognitive Task Analysis methodology. Later the information 
from 12 reported events were analyzed and classified using the Schema World Action Research 
Method (SWARM) taxonomy. The methodology adopted for the decision analysis used in the 
research serves to expand the ability to organize knowledge strategies of the airline pilots, 
making them able to evaluate and respond to non-prescribed situations during the flight in a 
faster and safer way. Results: We observed that there is time pressure on decisions, in scenarios 
where interactions are complex. In these cases, the consequences of the decisions can be serious 
for the decision maker. Those are taken on the basis of experience and naturalistic decision 
processes. Conventional training processes were recognized as factors that contributed to 
decisions in critical events. Understanding the processes involved in the naturalistic decision 
can enrich the learning possibilities and improve the safety of the air operations. Conclusion: 
The study made it possible to verify that the understanding of naturalistic decision processes in 
scenarios not formal prescribed by the rules is a predictive factor for flight safety. 
 

 

Keywords: airline pilot, decision-making, naturalistic decision-making, cognitive task analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Historicamente na aviação, os pilotos carregavam a romântica percepção de que eram 

aventureiros e atrevidos, corriam riscos e exerciam um enorme fascínio ao lidar contra a 

gravidade e as forças da natureza. Esta visão foi se transformando à medida que o sistema de 

transporte aéreo progrediu e a percepção que temos hoje é de que os pilotos são treinados para 

responder de forma padronizada e o sistema é altamente previsível e seguro (O’HARE, 2003). 

Pilotar uma aeronave é uma atividade complexa, requer um conjunto de habilidades 

especializadas e disciplina para seguir os procedimentos. Envolve um fluxo contínuo de 

atividades, que nem sempre são perceptíveis ou facilmente observáveis. Grande parte das ações 

que um piloto executa são realizadas em sequências preestabelecidas durante um voo e bastante 

enfatizadas durante os treinamentos, conhecidas como: procedimentos operacionais padrão 

(Standard Operating Procedures – SOP). Além disso, existem muitas sequências de tarefas 

relacionadas a protocolos de comunicação, padronização de rotas, procedimentos para a 

decolagem, pousos, navegação etc. (WICKENS, 2003). Todavia é necessário também fazer 

julgamentos na presença de incertezas e riscos consideráveis e escolher quais ações executar no 

momento apropriado, tomando decisões de maneira rápida e prudente, para não incorrer em 

erros que podem levar a acidentes. 

Na aviação, as condições nas quais as decisões são tomadas ocorrem em um sistema 

caracterizado como complexo por apresentar ligações estreitas entre várias de suas partes, 

resultado de interações complexas, que originadas por sequências desconhecidas ou não 

planejadas e inesperadas, portanto, não visíveis ou de difícil compreensão imediata e que 

ocorrem em condições em que pode haver a pressão do tempo ou restrições de recursos 

(PERROW, 2011). 
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Para PERROW (2011) a complexidade do sistema está relacionada ao seu tamanho e ao 

tempo que se leva para ter o domínio do conhecimento do que é relevante.  Sistemas complexos 

como o da aviação podem ter uma infinidade de eventos com interações de desfecho 

imprevisíveis, devido às inúmeras possibilidades de acoplamentos que podem evoluir a partir 

de várias pequenas falhas que se combinam, gerando o que o autor denominou como um 

acidente normal, no sentido de que é possível ocorrer. 

A segurança da operação, no sistema de aviação, é primordial e rigidamente controlada 

por uma estrutura regulatória abrangente, de padrões e práticas. Além da segurança, as 

companhias aéreas comerciais operam dentro de margens econômicas muito restritas. 

Necessitam de gerenciamento rigoroso de custos, procedimentos operacionais prudentes e com 

capacidade de tomar decisões para atender aos objetivos corporativos. Uma característica 

significativa da indústria da aviação é sua imprevisibilidade, o que pode resultar em uma série 

de interrupções que exigem tomada de decisão rápida, porém que seja precisa em sua resposta 

(BRUCE e NEWMAN, 2010). 

PERROW (2011) pondera que o avião, sua tripulação e o entorno imediato detêm um 

considerável grau de complexidade e de múltiplas interações. Essas resultam em possibilidades 

de interação inesperadas, onde os operadores se “colocam em xeque” em diversos momentos, 

em função das condições reais da operação. Esse autor considera que a aviação é um dos 

sistemas que mais busca investir tempo e recursos, para obter dispositivos de mitigação do risco 

e aumentar a segurança, sem esquecer que o sucesso comercial da aviação depende da 

segurança. 

A complexidade do sistema de transporte aéreo se caracteriza através da possibilidade 

de muitas interações: as empresas aéreas, os aeroportos e os serviços de controle de tráfego 

aéreo, compõem uma complexa rede que interage em diferentes níveis hierárquicos, com muitos 
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operadores atuando em cooperação, com diferentes procedimentos, culturas e sistemas 

tecnológicos (PETRILLI et al., 2006). 

A previsibilidade do comportamento humano, no trabalho, se limita à cadeia de eventos 

na interface imediata com os sistemas técnicos. Quanto mais longe do núcleo técnico, maiores 

são as possibilidades de ajuste do comportamento. Consequentemente, as referências em termos 

do comportamento como normal ou adequado, ao fazer um julgamento sobre um erro, pode ser 

menos precisa para o trabalhador (RASMUSSEN, 1989). 

O piloto precisa ter compreensão das possibilidades de interações das partes, de suas 

consequências e da amplitude do seu alcance, pois essas combinações podem implicar em riscos 

relacionados à confiabilidade e à segurança. Para tanto, necessita ter capacidade de reconhecer 

padrões de interação e saber o que fazer em situações imprevisíveis. 

A tarefa do piloto é altamente prescritiva, os processos de trabalho envolvem regulações 

de diferentes agentes que concorrem no estabelecimento de normas e diretrizes para determinar 

a ação. 

O trabalho do piloto segue uma legislação extensa que envolve desde requisitos 

psicofísiológicos, de desempenho, além de estabelecer parâmetros para os treinamentos. A 

instrução se caracteriza principalmente pelas repetições de processos, que pode levar o piloto a 

substituir processos controlados por processos automáticos. Isso pode ser útil para reagir 

rapidamente a uma emergência, onde há uma sequência prevista anteriormente. Pode, porém, 

dificultar a resolução de problemas novos e onde faltam elementos para a sua compreensão. 

Para manter o desempenho alinhado com as mudanças no ambiente de trabalho, os 

pilotos desenvolvem adaptações que podem ser controladas pela otimização da velocidade, 

suavidade e esforço requerido, implicando na necessidade de identificar empiricamente os 

limites do desempenho aceitável, ou seja, os erros têm uma função em termos de sinais de 

controle da retroalimentação. 
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Quanto mais prescritivo o trabalho do piloto, mais complexa se torna seguir a prescrição. 

Os sistemas complexos são dinâmicos, existem muitos objetivos a serem atingidos ao mesmo 

tempo e pilotar uma aeronave é um deles. Há também a responsabilidade com o horário, com 

os passageiros, com a economia de combustível e com a segurança do voo. 

O sistema de trabalho gera pressões em que os pilotos podem não conseguir seguir todos 

os protocolos devido à multiplicidade de objetivos e, sem perceber, criar desvios como uma 

norma, que podem ser incorporados em suas rotinas. DEKKER (2000) menciona que a 

redefinição gradual do que é normativo e do que é risco aceitável ocorre devido a desvios da 

rotina que não trazem problemas, mas oferecem recompensas imediatas tais como, chegar 

pontualmente e deixar os clientes felizes. 

Será que o sistema tolera um piloto que segue todas as práticas prescritas? Ou será que 

existe a necessidade de conciliar os múltiplos objetivos e as pressões incluindo a necessidade 

da segurança? Um caminho para incrementar a segurança em sistemas complexos seria 

aumentar a possibilidade de reconhecer que uma trajetória está se aproximando de um resultado 

ruim, oferecendo oportunidades de recuperação antes que ocorram consequências negativas.  

As consequências dos erros na aviação podem ocasionar prejuízos milionários, mas, 

principalmente, podem levar a perdas de vidas humanas. A indústria aeronáutica se esforça para 

reduzir a taxa de acidentes, porém, ainda hoje, atribui direta ou indiretamente fatores causais 

de acidentes aos erros humanos. 

Considera-se que vários fatores podem contribuir para os erros de decisão, tais como: 

equipamentos, automação, configurações da aeronave, comunicação, compreensão da situação, 

conhecimento técnico, habilidades, experiência, sobrecarga de trabalho, fadiga, estressores 

pessoais e/ou organizacionais e fatores ambientais (DHILLON,2007). Esses fatores deixam o 

piloto em situação de vulnerabilidade dentro do sistema e impõe processos para limitar as ações 

ou possiblidades de escolhas. 
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Na aviação a forma regulamentar de lidar com os erros é também prescritiva, através de 

um programa Threat and Error Management (TEM), voltado para os erros e ameaças com foco 

na cabine dos pilotos, sugerindo que as tripulações gerenciem as situações de ameaças e erros. 

No programa TEM, as ameaças se definem como eventos ou erros que ocorrem 

independente do desempenho da tripulação, mas que devem ser gerenciados por ela. É proposta 

uma atitude proativa que ajude a manter as margens de segurança, buscando anular as raízes de 

situações comprometedoras e considerando que a tripulação é a última linha de defesa para 

impedir que ameaças afetem o voo (MAURINO, 2005). 

O programa TEM baseia-se na premissa da aprendizagem a partir das decisões tomadas 

na cabine pelas tripulações. É fundamentado em análises de situações que vão definir como a 

tripulação deve se comportar. Seguem, porém, a lógica, de limitar a confiabilidade pela redução 

dos erros (DEKKER e LUNDSTRÖM, 2006). 

Compreender a segurança a partir de processos sempre controlados é limitante diante 

de todas as possibilidades de combinações em um sistema de trabalho complexo.  Como esperar 

que o piloto possa compreender situações não previstas se efetivamente está sempre sendo 

solicitado a fazer o que já foi feito anteriormente? 

A confiabilidade e a segurança são conceitos diferentes, uma parte de um sistema pode 

ser confiável, mas por si só não pode ser seguro. O piloto pode executar sua função de forma 

adequada realizando as operações segundo o que é esperado. Entretanto, o contexto, a dinâmica, 

as interações e adaptações cruzadas entre as partes, podem transformar as situações de seguras 

a inseguras. A confiabilidade como uma propriedade da engenharia pode ser expressa como 

uma taxa de falha ou probabilidade relacionada a um componente durante um período. Em 

outras palavras, aborda a questão de saber se um componente está de acordo com seus critérios 

de desempenho pré-especificados (DEKKER e WOODS,2010). 
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1.1 A ATIVIDADE DO PILOTO DE LINHA AÉREA - PLA  

 

 

1.1.1 Exigências da Regulação Brasileira 

 

 

Os requisitos para se obter a licença de piloto de linha aérea são regulados pela Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC e estão definidas nos Regulamento Brasileiro de Aviação 

Civil 61 - RBAC 61 - Licenças, Habilitações e Certificados para Pilotos (ANAC, 2020).  

Um piloto de linha área deve ter mais de 21 anos, ensino médio completo e já possuir 

uma licença de piloto comercial, certificado médico de aeronáutico e recebido a instrução para 

a categoria (avião ou helicóptero) e ter habilitação de voo por instrumentos. 

Os conhecimentos teóricos exigidos para o piloto de linha aérea (PLA) de avião de 

acordo com a instrução suplementar IS 141-007 de 12 de junho de 2020 - Programas de 

instrução e manual de instruções e procedimentos (ANAC, 2020a) são: regulamentação 

aeronáutica, conhecimentos técnicos de aeronaves, performance de voo, planejamento, 

carregamento, desempenho humano, gerenciamento do erro, tomada de decisão, coordenação 

de cabine, relacionamento com automação e gerenciamento da fadiga, meteorologia 

aeronáutica, navegação aérea, procedimentos operacionais (documentação aeronáutica), 

princípio do voo e rádio comunicação. Num total 250 horas são recomendadas para obter os 

conhecimentos teóricos. 

O Certificado Médico Aeronáutico (CMA) é regulado pelo RBAC 67 - Requisitos 

médicos aeronáuticos, para o cadastro e credenciamento de médicos, credenciamento de 

clínicas e para o convênio com entidades públicas (ANAC, 2021). Fazem parte da perícia para 

obtenção do certificado, exames de saúde que atestam aptidões psicofísicas.  No caso do PLA, 
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é exigido um certificado com categoria classificada como 1a classe, que tem precedência sobre 

as demais categorias e que é descrito na referida legislação pericial em termos de limites 

mínimos de exames clínicos e laboratoriais e avaliações mentais e comportamentais. O 

certificado tem validade de um ano até a idade de 40 anos e posteriormente se torna semestral.  

A experiência de voo exigida é de no mínimo 1500 horas de voo que devem incluir 

horas de comando sob supervisão, horas de voo por instrumentos e horas de voo noturno 

(ANAC, 2020).  

De acordo com a legislação, um piloto de linha aérea deve ainda demonstrar capacidade 

de executar procedimentos e manobras com grau de competência apropriado que incluem 

procedimentos de preparação do voo (plano de voo); coordenar o despacho operacional 

(cálculos de peso e balanceamento da aeronave e planejamento do voo); procedimentos e 

manobras normais, anormais e de emergência relativos aos equipamentos; procedimentos 

relacionados à incapacitação e coordenação da tripulação (ANAC, 2020).  

Deve ainda apresentar de acordo com o item 61.143 (b) do RBAC 61 (ANAC, 2020). 

p.49/77), competências apropriadas para: 

“(1) reconhecer e gerenciar ameaças e erros;  
(2) operar a aeronave dentro de suas limitações de emprego;  
(3) executar todas as manobras com suavidade e precisão;  
(4) revelar bom julgamento e aptidão de pilotagem; 
(5) aplicar os conhecimentos aeronáuticos;  
(6) manter controle da aeronave durante todo o tempo do voo, de modo que não 
ocorram dúvidas quanto ao êxito de algum procedimento ou manobra;  
(7) compreender e aplicar os procedimentos relativos à coordenação da 
tripulação, assim como em caso de incapacitação de tripulante;  
(8) pilotar a aeronave no modo de automatização apropriado à fase de voo e 
manter-se consciente do modo ativo de automatização;  
(9) executar de forma precisa, procedimentos normais, anormais e de emergência 
em todas as fases do voo;  
(10) demonstrar bom julgamento e aptidão para tomar decisões estruturadas e 
manutenção da consciência situacional; e  
(11) comunicar-se de forma eficaz com todos os demais membros da tripulação 
de voo e demonstrar a capacidade de executar de forma eficaz os procedimentos 
em caso de incapacitação da tripulação, coordenar-se com a tripulação, aderir 
aos procedimentos normais de operação (Manual Geral de Operações - MGO) e 
usar as listas de verificações.”  
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1.1.1.1  Exigências de treinamento para pilotos na aviação regular 

 

 

O treinamento de pilotos de linha área que trabalham para um operador com Certificado 

de Operações Aéreas (COA) no Brasil são regulados pelo RBAC 121 - Operações de transporte 

aéreo público com aviões com configuração máxima certificada de assentos para passageiros 

de mais 19 assentos ou capacidade máxima de carga paga acima de 3.400 kg, em sua subparte 

N - Programas de Treinamento (ANAC, 2021a).  Prevê treinamentos iniciais ( para qualificação 

em um equipamento), periódicos, de transição (quando o piloto já foi qualificado para o 

equipamento anteriormente), de elevação de nível (para se tornar piloto em comando no mesmo 

equipamento), treinamento de diferenças (quando há variantes do mesmo tipo de avião), 

treinamento de voo (conduzido tanto em voo como em simulador), treinamento de 

requalificação (quando perderam a qualificação dentro dos períodos requeridos) que 

contemplam todas as fases do voo, inclusive emergências e diferenças de aeronaves, e 

estabelece também a experiência necessária, assim como a consolidação das habilidades. 

Os treinamentos em simulador devem conter ações e procedimentos normais, anormais, 

de emergência e de tesouras de vento e de CFIT - Controlled Flight into Terrain.  

São ainda exigidos treinamentos de emergência que incluem a coordenação da 

tripulação, a localização e operação dos equipamentos de evacuação de emergência, primeiros 

socorros, incêndio, escorregadeiras e botes. Devendo também incluir instruções de como lidar 

com situações anormais como descompressão, fogo, fumaça, evacuações, enfermidades, 

interferência ilícita e noções de sobrevivência no mar e na selva. Os treinamentos de emergência 

exigem, além das aulas teóricas, exercícios simulados com a utilização dos equipamentos 

pertinentes. 
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A periodicidade dos treinamentos também é estabelecida como um requisito para a 

execução da atividade a partir dos términos dos treinamentos iniciais, elevação de nível (de 

copiloto para comandante) de transição de equipamento. Devem fazer os treinamentos 

periódicos dentro de 12 meses precedentes e/ou tenha realizado um exame de proficiência. Caso 

um piloto permaneça um período superior a 90 dias sem ter realizado no mínimo 3 pousos e 3 

decolagens no equipamento que opera, deve recuperar a experiência realizando atividades sob 

supervisão de um examinador credenciado ou no simulador, incluindo manobras específicas. 

Os treinamentos dos pilotos são avaliados tanto em rota como no simulador, demonstrando 

proficiência, caso contrário poderá ter sua licença suspensa por um determinado período.   

Além dos treinamentos operacionais existe ainda o treinamento de gerenciamento de 

recursos de equipes (Corporate Resource Management – CRM) , uma instrução normativa do 

treinamento teórico e prático para o desenvolvimento de habilidades não técnicas, com o 

conteúdo de treinamento composto pelos seguintes elementos: modelos, normas e diretrizes de 

fatores humanos, processos de comunicação, formação e manutenção de equipe, liderança, 

consciência situacional, processo de tomada de decisão, automação, gerenciamento da fadiga e 

do estresse, e uso de álcool e outras drogas e seus efeitos sobre o desempenho (ANAC, 2020b).  

 O treinamento de CRM aplica-se a vários segmentos do sistema de aviação. Para os 

pilotos existe uma fase prática que ocorre no simulador de voo denominada Line Oriented 

Flight Traning – LOFT, e trata uma seção de quatro horas onde uma situação simulada de um 

evento crítico é proposta e posteriormente são analisados e discutidos os comportamentos da 

tripulação, e feita uma avaliação usando indicadores comportamentais (ANAC, 2020c). A 

periodicidade dos treinamentos relacionados ao desenvolvimento das habilidades não técnicas 

ocorre uma vez ao ano com duração de oito horas ou a cada dois anos com duração de 16 horas.  

Os processos de treinamento acontecem na sala de aula, no simulador de voo e na 

aeronave, envolvendo o desenvolvimento de habilidades técnicas como, por exemplo, o 
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conhecimento dos sistemas da aeronave ou procedimentos de navegação e habilidades não 

técnicas como o treinamento de coordenação de cabine. Além dos treinamentos iniciais são 

realizados treinamentos periódicos para que não sejam perdidas ou esquecidas habilidades por 

desuso (MARTINUSSEN e HUNTER, 2017). 

 

1.2  A ROTINA DO PILOTO  

 

 

Para descrever as rotinas de um piloto usamos um estudo da década de 1990, que embora 

tenha sido conduzido há 30 anos atrás é bastante detalhado e ainda é atual em termos de 

descrição de tarefas e atividades. 

O estudo foi desenvolvido pela Associação dos pilotos da VARIG (APVAR) e pela 

FUNDACENTRO. Teve o objetivo de conhecer a atividade a partir dos questionamentos de 

como é o trabalho do piloto e de como é ser piloto no Brasil. O estudo relata as rotinas da 

atividade a partir da análise coletiva do trabalho e serviu para compreender melhor como se 

desenvolve o trabalho (APVAR,1992). As informações podem ter pequenas variações em 

função do tempo decorrido, devido a mudanças nas aeronaves ou diferentes empresas, porém a 

essência da atividade permanece a mesma. 

O trabalho realizado pelo piloto é bastante complexo, o estudo “Voando com os Pilotos” 

realizou várias análises, comentaremos aqui as tarefas e atividades relatadas e a análise do saber 

do trabalho do piloto. 

As tarefas e atividades se dividem em aspectos relacionados aos preparativos para o voo 

e o voo propriamente dito. Existem muitas prescrições para a condução de uma aeronave 

comercial, além de atividades que envolvem questões técnicas, há também questões legais e 

administrativas. 
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Durantes os preparativos para o voo o piloto, precisa conhecer a tripulação1 com quem 

vai voar naquela jornada. Ela geralmente é composta pelo comandante, copiloto e comissários. 

Durante esta etapa inicial é realizado um briefing2 com a equipe para que todos tomem 

conhecimento das condições do voo (meteorologia na rota, possíveis problemas e questões 

legais, de documentação e questões interpessoais). Após o briefing, a tripulação segue para a 

aeronave e o piloto avalia as condições da aeronave, recebendo informações da manutenção e 

comissaria. O piloto, no caso o comandante, é que avalia se a aeronave está ou não apta a seguir 

para a rota de destino e interage com diversos serviços: operações, despacho operacional, 

manutenção, despacho de passageiros e comissários (APVAR, 1992).  

O voo se inicia a partir do momento em que as portas da aeronave são fechadas. O piloto 

recebe o plano de voo e a autorização para o taxiamento3, seguido da decolagem, subida, 

nivelamento da aeronave, voo em cruzeiro, descida, pouso, taxiamento e parada da aeronave na 

posição. Todas estas etapas exigem uma série de interações, comunicações com os 

controladores de voo e uma fraseologia4 específica com os demais tripulantes e muitas vezes 

com a empresa (APVAR,1990). 

A síntese da análise descreve (APVAR, 1992 p.31):  
 
“em poucas palavras a atividade de um piloto, diríamos que é uma atividade bastante 
complexa e de alto risco. É esta complexidade e a noção de risco permanente que 
norteiam toda a análise e as conclusões que podem tirar a respeito das repercussões 
dessa atividade na saúde e bem-estar desse grupo profissional”.  
 

 
1 Tripulação - aeronauta no exercício de função especifica a bordo de aeronave, de acordo com as 

prerrogativas da licença de que é titular. São tripulantes: comandante, copiloto, mecânico de voo, navegador, radio 
operador de voo e comissário (BRASIL, 1984). 

2 Briefing - Ato ou efeito de prestar informações resumidas, caracterizada pela explanação oral, relativas 
a um assunto específico, a quem vai executar determinada tarefa ou missão (BRASIL,2015). 

3 Taxiamento ou rolagem - Movimento autopropulsado de uma aeronave sobre a superfície de um 
aeródromo, excluídos o pouso e a decolagem, mas no caso de helicópteros, incluído o movimento sobre a superfície 
de um aeródromo, a baixa altura e a baixa velocidade (ABNT,2011). 

4 Fraseologia - é um procedimento estabelecido com o objetivo de assegurar a uniformidade das 
comunicações radiotelefônicas, reduzir ao mínimo o tempo de transmissão das mensagens e proporcionar 
comunicações claras e concisas. (DECEA, 2021) 
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Existe uma expectativa permanente de que algo pode acontecer que exigirá uma pronta 

ação. Além de alguma questão que pode ser geradora de ansiedade, os pilotos têm que ter grande 

disponibilidade para trabalhar, ficando muitas vezes sem controle do seu tempo, seu destino e 

em deslocamento permanente.  As empresas pautam as questões da segurança em treinamentos 

e cheques constantes, aumentando a pressão pela eficiência do desempenho individual 

(APVAR,1992). 

HAAVIK et al (2017) em estudo mais recente que descreve a atividade de pilotos, 

consideraram que é pequeno, o grau de variação entre pilotos de linha aérea na realização do 

seu trabalho. Existe uma estrutura com procedimentos e listas de verificação que orientam a 

atividade deixando pouco espaço para variação. Basicamente, a rotina inclui o briefing, a 

preparação da cabine para o voo, taxiamento, decolagem, subida, voo em cruzeiro, preparação 

para o voo, descida, pouso, taxiamento e parada da aeronave. Existem, porém, questões 

relacionadas a estas etapas que implicam em particularidades de cada voo. Exemplos: 

características dos passageiros a bordo (menores desacompanhados ou pessoas portadoras de 

necessidades especiais), meteorologia, condições que podem interferir na necessidade de mais 

combustível (necessidade de fazer espera por particularidades de um determinado aeroporto ou 

alternar a rota devido a condições climáticas). Embora os pilotos tenham autonomia em relação 

ao gasto de combustível, existem pressões das empresas aéreas para que seja feita economia.  

Quando se dirigem para a aeronave é feita uma inspeção visual externa por um dos 

pilotos, para verificar as condições da aeronave. Há também a verificação do funcionamento 

dos sistemas na cabine e estes procedimentos são feitos seguindo uma sequência já pré-

estabelecida. Quando é autorizada a liberação da aeronave, outra lista de verificação é iniciada 

e os procedimentos mencionados por um dos pilotos é confirmado pelo outro (HAAVIK et al 

2017).  



 27 

Durante o voo, após o procedimento de decolagem, geralmente o processo passa a ser 

automatizado e o trabalho principal é de monitoramento dos sistemas. Tudo é feito de forma 

padronizada, inclusive se houver necessidade de mudanças de rota ou altitude que são 

informadas pelo controle de tráfego aéreo. Antes da descida é realizado um novo briefing onde 

são comentados os possíveis problemas que podem ocorrer e inicia-se uma comunicação mais 

intensa com o controle de tráfego aéreo; em algumas aeronaves é possível realizar toda a descida 

de forma automatizada. Após o toque da aeronave no solo é realizado o taxiamento, e uma nova 

lista de verificação se inicia para o próximo ciclo do voo (HAAVIK et al, 2017).  

HAAVIK et al (2017) consideram que embora a atividade pareça ser padronizada e 

repetitiva a cada voo, cada piloto imprime de alguma forma a sua assinatura em várias partes 

do processo, desde adaptações nos briefings, na forma de realizar os procedimentos devido à 

pressão do tempo, pequenos ajustes relacionados a sistemas técnicos, pequenas adaptações que 

não são atendidas pelo design da cabine. Os autores observam que existe uma necessidade de 

equilibrar a padronização com a adaptação.  

WOODS et al (2017) consideram que os trabalhadores para alcançarem seus objetivos 

em seu escopo de responsabilidade estão sempre se antecipando para evitar o fracasso. O que 

muitas vezes pode parecer com um processo excessivamente confiável para a antecipação das 

falhas como formulários, procedimentos e confiança nas estratégias já implantadas, que 

aparentemente são eficazes, pode levar a uma confusão que considera o sucesso como algo já 

construído, dificultando o reconhecimento que seria fundamental do esforço após o sucesso em 

um mundo de mudanças, pressões e riscos potenciais. 

Compreender a segurança do trabalhador no mundo globalizado, é compreender uma 

nova relação que deve considerar também a importância do indivíduo no sistema.  

HOLLNAGEL (2016) considera que sistemas complexos necessitam da variabilidade 

humana para funcionar de forma adequada, a variabilidade que se origina de nossas habilidades, 
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que tem limitações de percepção, motoras e cognitivas, resultando na nossa capacidade de 

tomar decisões. 

O erro humano ainda persiste como um rótulo por traz do qual processos cognitivos 

complexos de adaptação e resiliência se desenvolvem, ao tentar eliminá-los voltamos a questão 

de nossas limitações no controle dos sistemas complexos, descobrir a contribuição do homem 

no sistema é importante para a pesquisa da segurança (WOODS et al., 2017). 

A distância que separa o trabalho possível das regras previstas ocupa um espaço 

significativo que é representado por uma série de ações que não podem ser separadas do 

conhecimento necessário para a sua ocorrência e que possuem atributos físicos, cognitivos e 

psíquicos (GUÉRIN et al., 2001). 

 

1.3 SOBRE A PESQUISADORA E A DEMANDA DA PESQUISA 

 

 

Minha formação na graduação foi em Psicologia. Ingressei como militar no quadro 

feminino de oficiais da Força Aérea Brasileira em 1982 até 2008. Desde 1986 passei a ser 

elemento credenciado do fator humano no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos - CENIPA. Esta atuação durou até 2014. Ao longo desses anos foram mais de 

100 investigações de acidentes aeronáuticos e incidentes de tráfego aéreo, que envolveram 

eventos ligados à aviação militar, geral e comercial. 

Durante esses anos ouvi de outras pessoas que este tipo de atividade parecia ser algo um 

tanto nefasto. Nunca me senti assim, muito pelo contrário, me sentia fascinada, desafiada em 

tentar compreender os eventos. Inicialmente, realmente acreditava que isso fosse possível, 

porém, ao longo dos anos e com o passar das investigações de acidentes, e foram muitas, passei 

a me sentir um tanto frustrada e impotente. Fui me dando conta da complexidade envolvida em 
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um acidente aéreo, percebendo que temos acesso apenas a um recorte da realidade, e que a 

investigação, é uma apenas parte da prevenção de acidentes. 

Uma questão sempre me intrigou durante as minhas investigações, o que pode 

efetivamente em uma investigação contribuir para melhorar as condições de trabalho? Olhar 

para os sistemas, para as organizações, muitas vezes nos afasta das pessoas. O acidente pode 

parecer algo distante, que ficou no passado, e as medidas de prevenção parecem passar longe 

da realidade do trabalhador e das ações que podem ajudar a fazer um trabalho mais seguro no 

seu dia a dia. 

Diante das imprevisibilidades possíveis quais são os recursos que o piloto usa para lidar 

com os eventos quando estes se apresentam? A tomada de decisão vista como um componente 

dos erros pode ser também um componente da segurança? Será que a aprendizagem 

comportamental adotada pelos sistemas de aviação, buscando no condicionamento uma forma 

de proteger o indivíduo de si mesmo, pode comprometer a forma de decidir quando os eventos 

se apresentam de forma inesperada? 

Assunção e Lima (2003) consideram que a redução de acidentes em áreas como a da 

aviação se apoia na confiabilidade dos sistemas técnicos, mas que os avanços para a melhoria 

dos processos de prevenção têm sido lentos ao longo dos anos. Embora a frequência dos 

acidentes aeronáuticos seja baixa, seus efeitos são catastróficos, pois quando ocorrem trazem 

uma imagem de insegurança para a atividade aérea. 

A análise de acidentes nos proporciona a compreensão dos eventos que tiveram um 

desfecho desfavorável. É fundamental abordar de forma sistêmica todos os elementos que 

possam ter contribuído direta ou indiretamente para a ocorrência do acidente. Como identificar 

e avaliar os desfechos favoráveis e as boas decisões que foram tomadas? 

Analisar atividades cotidianas que envolvem processos decisórios, pode tornar visíveis 

os mecanismos usados para regulação da atividade, ou mesmo se antecipar aos eventos 
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catastróficos, considerando o modo normal de funcionamento do sistema. Ou seja, avaliar a 

atividade em situações de normalidade produz conhecimentos relevantes para a prevenção de 

acidentes. Também estimula a mudança da perspectiva reativa, onde geralmente são utilizados 

recursos corretivos, a partir da premissa de que os erros dos operadores são as causas dos 

acidentes (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003). 
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2 PERGUNTA DA PESQUISA 

 

 

Diante de situações que podem surgir durante um voo, para os quais não existem 

procedimentos prescritos, que fatores podem influenciar nos processos de decisão de pilotos de 

linha aérea, de modo a manter os níveis de segurança? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar quais são os fatores determinantes da tomada de decisão bem-sucedida de 

pilotos de linha aérea em situações não prescritas pelas regras considerando o modelo utilizado 

na decisão e os aspectos cognitivos envolvidos no processo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Realizar revisão da literatura utilizando palavras chaves selecionadas a respeito 

do tema que sesta sendo avaliado 

3.2.2 Examinar se há relação entre o treinamento recebido para a decisão aeronáutica e 

os processos de tomada de decisão em situações não prescritas pelas regras; 

3.2.3 Verificar quais aspectos cognitivos estão envolvidos nos processos de decisões 

bem-sucedidas em situações não prescritas pelas regras; 

3.2.4 Investigar que tipo de modelo de decisão é predominante nas situações em que 

ocorrem eventos críticos não prescritos na atividade aérea; 

3.2.5 Analisar a relação entre os modelos de decisão e o modelo de prevenção de 

acidentes na atividade aérea. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

DEKKER (2019) considera que a partir do início do séc. XX, a busca pela segurança 

percebia o homem como a causa dos problemas. Foram desenvolvidas intervenções 

direcionadas a adequar o ser humano através de processos seletivos, treinamentos e passou a se 

considerar que os problemas poderiam ser resolvidos com o controle das pessoas. 

Na segunda metade do século, a segurança foi direcionada ao sistema e as intervenções 

voltadas para a tecnologia que deveria levar em consideração as limitações humanas. A 

segurança, antes definida pela ausência de eventos negativos, passa a ser percebida pela 

presença das capacidades e competências do homem em reconhecer e se adaptar aos desafios, 

passando a se considerar que o compromisso básico dos fatores humanos é: “tornar o mundo 

um lugar melhor, um lugar mais viável para a sobrevivência, um lugar mais agradável. E talvez, 

mais recentemente, um lugar mais sustentável” (DEKKER, 2014, p. 22).  

A mudança na concepção da segurança traz consigo um retrocesso e, de acordo com 

DEKKER (2019), um retorno à segurança comportamental, na medida em que a tecnologia, os 

procedimentos, que tornaram o sistema excelente, não são suficientes para reduzir o número de 

lesões e acidentes. 

As condições da exposição ao risco devem considerar a existência de uma pluralidade e 

de uma heterogeneidade nas práticas do trabalho, o que nos remete à noção de variabilidade 

proposta pela ergonomia como um de seus fundamentos. 

A noção de variabilidade considera que frequentemente os postos de trabalho são 

concebidos pensando em um ser humano que na verdade não existe: um operário médio, bem 

treinado, trabalhando em uma função estabilizada (DANIELLOU et al., 2004). Ao 

desconsiderar os aspectos individuais, contextuais e organizacionais, podemos criar disfunções 
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significativas que podem gerar condutas arriscadas, fazendo com que o saber fazer dos 

trabalhadores não lhes permita dar conta da demanda e passando a criar um espaço a ser 

preenchido entre o trabalho prescrito (o que deve fazer) e o real (como faz) que não pode ser 

compreendido de forma teórica, mas sim como o trabalhador está efetivamente resolvendo a 

situação (GARRIGOU et al., 2007). 

O erro humano citado repetidamente como um importante fator contribuinte ou a causa 

dos acidentes é usado pela engenharia para a avaliação de risco probabilístico, quando trata da 

confiabilidade de sistemas complexos, resultando numa percepção generalizada de que o erro 

é um problema do ser humano. A maioria das pessoas aceita o termo erro humano como uma 

categoria de causas potenciais para atividades ou resultados insatisfatórios (WOODS et al., 

2017). 

REASON (1990) inicialmente definiu o erro como: “um termo genérico para abranger 

todas as ocasiões em que uma sequência planejada de atividades físicas ou mentais não 

consegue atingir o resultado pretendido”. Essa definição implicava na existência em uma 

intencionalidade. Posteriormente, passou a considerar que os erros surgem quando os processos 

mentais de desatenção, do conhecimento incompleto e de sinais sensoriais ambíguos, 

necessários para a execução de uma tarefa, não estão especificados de forma adequada, 

conduzindo a uma resposta mais frequente ou familiar, que já foi utilizada em uma situação 

prática ou recente, criando uma sensação de que a resposta é lógica (REASON, 2017). 

As pesquisas sobre o erro humano surgiram a partir de teorias que estudaram a 

percepção e a cognição como um processo de construção ativa, que leva em consideração a 

compreensão de situações complexas e a tomada de decisão. O que justifica um comportamento 

é a simples reprodução de situações conhecidas. Diante de uma falha o sujeito reanalisa suas 

hipóteses e cria uma nova percepção, produzindo uma resposta diferente da anterior 

(AMALBERTI, 2016,WOODS et al., 2017; REASON, 2017). 
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O trabalhador decide, fazendo escolhas que podem ser inteligentes e racionais. Como a 

decisão é um processo que não ocorre de forma isolada, é preciso considerar um sistema de 

relações complexas, no qual as pessoas tanto interagem influenciando, devido à sua forma 

particular de perceber os eventos, como são ao mesmo tempo influenciadas pelas mudanças que 

ocorrem no ambiente que é dinâmico. 

 

4.1 OS PROCESSOS DE DECISÃO 

 

 

Identificar os processos utilizados para tomar decisões, é conhecer uma parte da 

contribuição das pessoas nos sistemas de trabalho.  

Tomamos decisões o tempo todo. Decidir implica em fazer escolhas, em tecer 

julgamentos, em optar por uma entre muitas possibilidades. A decisão pode ser uma 

representação do indivíduo, uma compreensão de si mesmo, implicando em processos que nos 

fazem refletir sobre a existência humana. Para a filosofia, decidir é o ato de discriminar e aderir 

a uma alternativa entre as alternativas possíveis. Na lógica contemporânea, os processos de 

decisão podem compreender desde julgamentos que envolvem ações simples e cotidianas até 

os complexos cálculos matemáticos determinados por algoritmos ou teoremas 

(ABBAGNANO, 2006). 

O julgamento está envolvido nos processos de decisão, portanto os mecanismos 

psicológicos responsáveis pela forma como enquadramos os problemas produzem mudanças 

significativas na avaliação de probabilidades e nos resultados, indicando uma necessidade 

significativa de compreender a sua formulação (TVERSKY e KAHNEMAN, 1985) 

HAMMOND et al (2017) consideram que podemos aprender a utilizar métodos que nos 

ajudam a ter melhores escolhas, gastado menos tempo e energia. Os autores propõem uma 
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forma de decidir prescritiva, através do preenchimento de critérios, que levam a uma melhor 

escolha.  

As tomadas de decisão prescritivas são principalmente ligadas à lógica e à matemática, 

considerando que podemos estabelecer um procedimento detalhado, mantendo o foco na 

decisão e permitindo que se compare de forma eficiente as alternativas de decisão, modelando 

de forma determinista e probabilística, reduzindo o problema e facilitando a escolha e 

melhorando a intuição (McNAMEE e CELONA, 2007). 

Análises sobre os processos decisórios são antigas. Bleise Pascal, no séc. XVII, já 

buscava definir a probabilidade de escolha envolvendo questões relacionadas ao 

comportamento humano, quando postulava que há mais ganho pela suposição da existência de 

Deus do que pela não existência. Ele foi pioneiro no campo da teoria das probabilidades, 

referenciando a dificuldade que temos para lidar com processos que envolvem a racionalidade 

e a indecisão (CUSINATO, 2003). 

As teorias relacionadas a processos de decisão se desenvolveram principalmente na área 

da economia e de administração de empresas, porém seus conhecimentos são multidisciplinares 

e vão da Matemática às Ciências Sociais. As abordagens teóricas sobre os processos de tomada 

de decisão que compreendem o período do início do séc. XX até o final da Segunda Grande 

Guerra estavam mais voltadas à reprodução matemática de um problema, visando maximizar 

ou minimizar um resultado. A partir da segunda metade do séc. XX, surgiu a teoria da decisão 

clássica, que se baseia em uma análise de variáveis considerando: problemas claramente 

definidos, critérios objetivos, alternativas e expectativas exploradas com adequação, 

reproduzindo um cenário em que seria possível uma solução ótima, o que raramente ocorreria, 

por ser dificilmente alcançável (FAÇANHA et al., 2011). 

Em contraposição às teorias clássicas e prescritivas, surgiu o modelo da racionalidade 

limitada, que possui uma perspectiva descritiva, e parte de uma lógica de que não é possível se 
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ter acesso a uma informação perfeita ou a todos os recursos da ação e nem a uma avaliação 

precisa das consequências de cada alternativa. O modelo da racionalidade limitada, 

desenvolvido por SIMON (1957), busca mostrar as fragilidades de um padrão de 

comportamento que utiliza somente a lógica racional. Desde então, o modelo da racionalidade 

limitada passou a ser mais estudado com a evolução da psicologia cognitiva (TORRES JR. e 

MOURA, 2011). 

Os estudos de decisão passaram a seguir dois caminhos: um prescritivo e outro 

descritivo. O primeiro estuda como uma decisão deve ser tomada e o segundo busca descrever 

e explicar as decisões com base na compreensão de quais critérios e informações que foram 

consideradas relevantes no processo decisório (BAZERMAN e MOORE, 2010). 

Os conceitos da racionalidade limitada mostram que fazemos um recorte da realidade a 

partir das informações que temos e de como as valorizamos, criando um desvio que afeta a 

direção do nosso julgamento.  

TVERSKY e KAHNEMAN (1974) pesquisaram e descobriram que as pessoas se 

utilizam de atalhos, ou regras práticas, que são estratégias simplificadoras que passaram a ser 

denominadas de heurísticas, e servem como um mecanismo para enfrentar o ambiente 

complexo em torno das decisões. 

As heurísticas fazem parte do nosso dia a dia e dos processos de aprendizagem que 

empregamos para adquirir novos conhecimentos, através das nossas habilidades cognitivas, 

fazendo aproximações mentais e evocando as experiências passadas em nossa memória, 

tornando as estratégias mais simples. As heurísticas podem ser facilitadoras da resolução de 

problemas, assim como podem conduzir a erros sistemáticos, devido aos vieses cognitivos, à 

aproximação que fazemos do problema, como um desvio mental, percebemos o mundo, como 

aprendemos (RODRIGUES e RUSSO, 2011). 
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A heurística da representatividade ocorre quando o indivíduo faz um julgamento sobre 

alguém, ou sobre uma situação ou objeto, baseado na similaridade das principais características, 

enquadrando em uma situação já vivida, ou previamente conhecida, como um estereótipo, 

podendo ajudar numa aproximação da questão ou causar sérios erros, como no caso da 

discriminação racial, por exemplo (BAZERMAN e MOORE, 2010). 

A heurística da representatividade apresenta vários vieses: o da insensibilidade aos 

índices básicos, quando avaliamos sobre a probabilidade de uma pessoa agir de determinada 

maneira, dadas as suas características e perfil, e somos induzidos a desconsiderá-las a partir de 

uma única informação mais recente; da insensibilidade do tamanho da amostra, quando se 

avalia um resultado específico, pela média, sem considerar, o tamanho da amostra que esta 

analisando; da interpretação errada da chance, quando as pessoas esperam que uma sequência 

de eventos gerados de forma randômica, represente características especiais mesmo quando a 

sequência seja curta; da regressão à média, quando a tendência dos indivíduos acharem que os 

eventos extremos são seguidos de eventos similares, de maneira a permanecer no mesmo 

patamar, mas a probabilidade é que o evento permaneça na média; e finalmente da falácia da 

conjunção, é observada quando a conjunção de dois eventos é avaliada como mais provável de 

ocorrer (BAZERMAN e MOORE, 2010). 

A heurística da disponibilidade se refere à forma como avaliamos a frequência, a 

probabilidade ou as causas da ocorrência de um evento, pela facilidade com que conseguimos 

nos lembrar de ocorrências desse evento. É mais provável que um evento que evoque emoções 

estará mais disponível na memória do que um evento de natureza não emocional (TVERSKY 

e KAHNEMAN, 1974). 

A heurística da disponibilidade apresenta o viés da facilidade de lembrança que ocorre 

quando eventos lembrados com mais frequência, parecem ocorrer mais vezes do que os que são 

menos lembrados, embora a frequência seja a mesma; e da recuperação: o processo de busca na 
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memória é afetado, como na formação de um estereótipo, onde uma característica pode servir 

para identificar uma pessoa como pertencente a um grupo, por exemplo, em detrimento a muitas 

outras características da pessoa (BAZERMAN e MOORE, 2010). 

A heurística do ajustamento e da ancoragem ocorre quando nossa decisão se ajusta a um 

valor, que serve como uma âncora em nosso processo de julgamento. Mesmo quando essa 

informação inicial se apresenta irrelevante, vários estudos mostram que costumamos usá-la e 

que por isso nossos julgamentos são fortemente enviesados em função do contexto no qual o 

estímulo está inserido (TVERSKY e KAHNEMAN, 1974). 

A heurística do ajustamento e da ancoragem também apresenta uma série de vieses: a 

armadilha da confirmação, quando nossa mente é preparada para recuperar informações da 

memória e a mera consideração de certas hipóteses, torna a informação coerente com essas 

hipóteses, seletivamente acessíveis, podendo, até baseadas em memórias falsas, se tornarem 

verdadeiras; da ancoragem, quando recebemos alguma informação a respeito de algo que 

precisamos julgar, normalmente utilizamos essa informação como referência para nossa opinião 

ou decisão; os eventos conjuntivos e disjuntivos, quando somos colocados frente à esses 

eventos, costumamos esquecer que os primeiros pressupõem a ocorrência de todos os eventos 

ao mesmo tempo, enquanto os segundos pressupõem a ocorrência de apenas um deles; da 

maldição do conhecimento, quando após ocorrido o evento, indivíduos tendem a julgar, 

superestimando até onde o resultado era previsível, ignorando as informações que têm, mas que 

as outras pessoas não têm para prever os comportamentos; do excesso de confiança, quando as 

pessoas são colocadas em situações em que precisam dar suas opiniões a respeito de 

determinado valor, estabelecendo uma faixa de confiança, as respostas sistematicamente se 

encontram fora dessa faixa (BAZERMAN e MOORE, 2010).  

KAHNEMAN e TVERSKY (2013) consideraram que as escolhas arriscadas são feitas 

sem conhecimento prévio das suas consequências que dependem dos eventos que são incertos. 
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Neste caso, as escolhas podem ser consideradas como uma aposta que pode gerar vários 

resultados com probabilidades diferentes. Na análise dos autores, o que realmente importa para 

as pessoas quando decidem, o que influencia o seu comportamento, não é o resultado esperado 

de uma escolha, mas a sua reação diferente a ganhos e perdas. O enquadramento da decisão 

afeta não apenas a decisão como a experiência vivida em termos da avaliação do resultado 

esperado.  

RASMUSSEN (1989) já questionava os métodos de decisão considerando a necessidade 

de pesquisas mais direcionadas às estratégias e às hierarquias de abstração dos processos de 

decisão.  

No início da década de 1990, KLEIN (2008) considerou que as teorias de análise de 

decisão, embora fossem bastante adequadas, eram limitadas para entender como as pessoas 

decidem em contextos do mundo real, onde as condições são dinâmicas e continuamente 

mutáveis, onde existe uma pressão do tempo, em que as tarefas podem não estar sempre bem 

definidas e existem consequências pessoais para os erros.  

Para compreender melhor os processos que envolvem as decisões e a forma com que 

nos apropriamos delas, KAHNEMAN (2003) propõe dois modos de pensar e decidir, que 

chamou de raciocínio e intuição. Considerou como raciocínio a realização de uma operação 

matemática ou o preenchimento de um formulário, por exemplo. E como intuição o 

entendimento de uma piada, ou a criação de uma ironia. O raciocínio é feito de forma deliberada 

e com esforço; a intuição parece ser espontânea, ou sem esforço.  

STANOVICH e WEST (2000) chamaram essas duas formas de sistema 1 e sistema 2. 

As principais diferenças nas propriedades dos dois sistemas são: o sistema 1 foi caracterizado 

como automático, em grande parte inconsciente, e relativamente pouco exigente, munido de 

propriedades afetas ao automatismo e ao processamento heurístico. Esse sistema tem como 

objetivo modelar outros pensamentos, para, identificando intenções, atuar de forma rápida e 
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baseada em concepções previamente modeladas. Já o sistema 2 une várias características 

englobadas pelos processos de inteligência analítica e do processamento de informações. 

Podemos criar um paralelo entre a prescrição do sistema 2 do pensamento analítico com 

a prescrição das regras do trabalho, e o sistema 1 do pensamento intuitivo ao trabalho real que 

efetivamente é desempenhado e pensado pelo trabalhador. 

Dinamicamente, o sistema perceptivo e as operações intuitivas do Sistema 1 funcionam 

gerando impressões dos atributos, dos objetos percebidos e do pensamento. Essas operações 

perceptivas não são voluntárias nem verbalmente explícitas. Por outro lado, no Sistema 2, os 

julgamentos são sempre explícitos e intencionais, sejam ou não expressos verbalmente. O rótulo 

“intuitivo” é aplicado a julgamentos que refletem diretamente as impressões (KAHNEMAN, 

2003). Dessa forma, o Sistema 2 está envolvido em todos os julgamentos, sejam eles originados 

em impressões ou em raciocínios deliberados. 

 

4.1.1 Tomada de decisão naturalista – Naturalistic Decision Making (NDM) 

 

 

GIGERENZER (2008) considera que o comportamento racional que segue as leis da 

lógica, são falácias do raciocínio. Para o autor nosso organismo não segue a lógica, mas 

persegue objetivos em seu ambiente, para sobreviver. Considera que “A racionalidade da caixa 

de ferramentas adaptativa não é lógica, mas ecológica; sendo definida mais pela 

correspondência do que pela coerência.” (GIGERENZER,2008 p.25), podendo nos fornecer 

soluções, como um benefício, na resolução de problemas, de forma personalizada para cada 

indivíduo. 

GIGERENZER (2008) avalia a intuição, como um importante instrumento no processo 

de tomada de decisão, em função os aspectos adaptativos, como uma construção flexível 



 42 

desenvolvida de acordo com ambiente que vivemos, e do conhecimento que armazenamos. 

Basicamente a intuição surge muito depressa em nossa mente consciente; as razões 

fundamentais não estão plenamente acessíveis a essa mente consciente e é suficientemente forte 

para motivar uma ação. 

As condições que favorecem tomadas de decisão intuitivas, são situações que exigem 

uma maior velocidade, em função da pressão do tempo, estão em um ambiente dinâmico e 

podem ser treinadas, embora não se possa prescindir de uma maneira prescritiva de decidir, 

sistemas complexos como o da aviação podem se beneficiar das duas formas, para a aprimorar 

os processos de decisão. 

A origem da tomada de decisão naturalista surgiu a partir da percepção de que as pessoas 

decidem em ambientes do mundo real sem gerar um conjunto de estimativas de probabilidade 

e que raramente empregam técnicas sistemáticas. Os estudos sobre decisão normalmente são 

realizados em ambientes ou situações artificiais, testando em modelos estáticos e matemáticos 

estratégias de escolha ideal (KLEIN, 2008). 

KAHNEMAN e KLEIN (2009) consideraram que o objetivo central da NDM é 

desmistificar a intuição, identificando as pistas que os especialistas usam para fazer seus 

julgamentos, mesmo que essas sugestões envolvam conhecimento tácito e sejam difíceis para 

o especialista articular. 

O termo intuição é visto no meio acadêmico com um certo preconceito, provavelmente 

por figurar em livros de autoajuda. KAHNEMAN (2012), ignorando o preconceito, se utiliza 

do termo em vários momentos; já Klein preferiu denominar em seus estudos de Naturalistic 

Decision Making (NDM) para evitar problemas com o meio acadêmico. Os autores não 

consideram que o termo – intuição – tenha alguma conotação no campo da percepção 

extrassensorial. A intuição, para análise da decisão, pode ser entendida como a forma de 
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transformar a experiência em ação, não estando relacionada a nenhuma forma de forças ocultas 

(DACORSO E RUSSO, 2011). 

A tomada de decisão naturalista é um processo pelo qual o conhecimento obtido através 

da experiência é utilizado para tomar decisões, ele é a base para a compreensão de como as 

pessoas decidem em ambientes naturais, utilizando a intuição, que pode ser rapidamente 

aplicada produzindo decisões que são quase tão boas quanto as obtidas de forma prescritiva, 

que são focadas em treinamentos e sistemas de apoio à decisão com base em padrões formais 

(KLEIN, 2008).  

A partir dos estudos realizados por KLEIN (2008) com comandantes do corpo de 

bombeiros, buscando compreender quais eram as bases que utilizavam para tomar as decisões 

sobre as estratégias de combate ao incêndio, identificou-se que as escolhas não eram baseadas 

em alternativas, e sim em ações que fossem viáveis, oportunas e econômicas. 

Os estudos de NDM possibilitaram a ampliação da compreensão do processo de decisão, 

incluindo a percepção e o reconhecimento das situações como etapas prévias para a geração de 

respostas adequadas, através da utilização de conceitos de representação do conhecimento e dos 

modelos mentais (KLEIN, 2008). 

O modelo de decisão baseado em reconhecimento busca identificar os fatores que 

operam na situação através da forma como as pessoas descrevem sua experiência, destacando 

quais pistas foram relevantes. KLEIN (2008) descreveu essa estratégia como Recognition 

Primed Decision (RPD) ou decisão por reconhecimento primário, que considera quatro fatores: 

o contexto (a circunstância que envolve a decisão), a experiência das pessoas que participam 

da tomada de decisão, o propósito da pesquisa e o local do episódio. Foram identificados os 

seguintes padrões de ação: metas plausíveis utilizando pistas para monitorar, expectativas sobre 

o desenrolar da situação e reações típicas.  
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O modelo de RPD representado na Figura 1, inclui os aspectos de resolução de 

problemas e julgamento, juntamente com a tomada de decisões. De acordo com KLEIN (2008), 

as pesquisas realizadas constataram que tomadores de decisão experientes são capazes de 

responder rapidamente, usando a experiência para identificar um curso de ação plausível como 

o primeiro considerado, em vez de ter que gerar e avaliar um grande conjunto de opções. Sob 

pressão do tempo, o tomador de decisão está pronto para agir avaliando o curso de ação de 

forma promissora, em lugar de paralisar enquanto espera para completar uma avaliação de 

diferentes opções. O foco está em agir em vez de analisar. 

Figura 1 – Modelo de decisão por reconhecimento primário 

 

Fonte: Adaptado de  DACORSO E RUSSO (2011).  

Os métodos de tomada de decisão naturalista, estão se desenvolvendo principalmente 

no campo cognitivo, vêm se mostrando eficazes para uma melhor compreensão dos processos 

de decisão com relação a aspectos que envolvem questões relacionadas à tomada de decisão 

adaptativa e ao pensamento crítico, especialmente em condições dinâmicas que exigem 

soluções rápidas e criativas (ORASANU, 2001). 
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4.1.2 Tomada de Decisão Aeronáutica 

 

 

Existem muitas maneiras de tomar decisões e muitos fatores que influenciam o processo 

de decidir, é importante levar em consideração as condições em que se toma a decisão e o que 

vai definir o resultado. Uma decisão de um piloto no momento de uma emergência pode seguir 

o mesmo processo de um investidor no mercado financeiro? O processo de decisão dos pilotos 

deveria ser, em função de repetitivos treinamentos e protocolos, uma escolha baseada na 

racionalidade, refletindo a melhor opção, como se fosse um processador de informações que 

está o tempo todo vigilante? Ou os cenários podem ser imprevisíveis e exigir outras estratégias 

do piloto? 

Os processos de decisão na aviação seguem as teorias prescritivas, considerando que as 

decisões eficazes precisam de conhecimento e de um processo. BENNER (1975) sugere o 

modelo D.E.C.I.D.E como um modelo que se concentra em entender os fatores psicológicos 

que influenciam em cada etapa de um processo de decisão. O modelo é uma sigla mnemônica 

em inglês: D – detect (perceber as mudanças no ambiente); E – estimate (entender a natureza 

do problema); C – choose (identificar a alternativa, o caminho); I – identify (determinar os 

riscos associados às alternativas; D – do (aplicar a decisão); E – evaluate (monitorar as 

consequências da ação. O modelo indicado pela FAA (Federal Aviation Administration) seria, 

de acordo com MARTINUSSEN e HUNTER (2017), o mais utilizado ao longo dos anos. 

Na década de 1980, estudos pela Embry – Riddle Aeronautical University, com apoio 

da Federal Aviation Administration (FAA) desenvolveram manuais de treinamento para tomada 

de decisão aeronáutica por tipo de aviação. Os resultados imediatos foram positivos, porém não 

ficou claro seu efeito ao longo do tempo e ele teria que ser repetido com muita frequência para 

se mostrar eficiente, além disso o programa também recebeu críticas por conter escalas de 
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autoavaliação com interpretação de resultados problemáticas (MARTINUSSEN e HUNTER, 

2017).  

Os manuais ainda hoje são utilizados por agências reguladoras nos Estados Unidos e 

União Europeia como referência para a tomada de decisão dos pilotos alertando para 

comportamentos inadequados que podem induzir a decisões erradas que venham a ocasionar 

acidentes. Como exemplo, podemos citar o Decison Making for Single-Pilot Helicopter 

Operations, uma publicação da European Helicopter Safety Team (EHEST), que pertence a 

European Aviation Safety Agency (EASA, 2012) no manual são descritas cinco atitudes 

consideradas perigosas ou arriscadas e seus antídotos (Quadro 1). 

Quadro 1 – Descrição das atitudes arriscadas e seus antídotos na decisão aeronáutica de acordo 
com o Decison Making for Single-Pilot Helicopter Operations. 
 
Atitudes arriscadas Antídotos 
1. Antiautoridade: “Não me diga o que fazer!”. Essa atitude é 
encontrada em pessoas que não gostam que ninguém lhes diga o 
que fazer. Em certo sentido, tendem a considerar as regras, 
regulamentos e procedimentos desnecessários. 

Siga as regras: eles 
geralmente estão certos. 

2. Impulsividade: “Preciso fazer algo agora!”. Essa é a atitude de 
pessoas que frequentemente sentem a necessidade de fazer algo, 
qualquer coisa, imediatamente. Eles não param para pensar sobre 
o que estão prestes a fazer; portanto, muitas vezes não 
selecionam a melhor alternativa. 

Não tão rápido. 
Pense primeiro e pense 
duas vezes. 

3. Invulnerabilidade: “Isso não vai acontecer comigo”. Muitas 
pessoas acham que acidentes acontecem apenas com outras 
pessoas, mas não podem acontecer com elas. Elas nunca 
realmente sentem ou acreditam que estarão pessoalmente 
envolvidas. Os pilotos que pensam dessa maneira têm maior 
probabilidade de arriscar e aumentar o risco. 

Isso poderia acontecer 
comigo também. 

4. Machista/egocêntrico: “Eu consigo – vou mostrar a eles”. Os 
pilotos com esse tipo de atitude costumam correr riscos para 
provar que são bons e impressionar os outros. 

Correr riscos é tolice. 

5.Resignação: “De que adianta? Não há nada que eu possa 
fazer.”. O piloto vai deixar a ação para outros, para melhor ou 
para pior. Às vezes, esse piloto vai até aceitar pedidos descabidos 
apenas para ser um “cara legal”. 

Eu não sou incapaz. 
Eu posso fazer a 
diferença. 

Fonte: EASA (2012) -Tradução livre 
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Existem ainda advertências sobre armadilhas e heurísticas que podem influenciar o 

comportamento do piloto de forma negativa, como a pressão dos colegas a usar informações 

que confirmem as suas expectativas, o excesso de confiança, a aversão a perdas, a ancoragem 

e a complacência. Outros fatores como a fadiga, o estresse e condição de saúde podem estar 

envolvidos. 

As recomendações dos manuais estão todas relacionadas a práticas de treinamento, 

como seguir os procedimentos padronizados, planejar o voo de forma adequada e usar checklists 

para decisão e finalmente evitar os erros (EASA, 2012). 

Reconhecida como uma das causas de acidente, a tomada de decisão tem sido bastante 

estudada e, provavelmente, as diversas estratégias utilizadas, a que leva a uma solução 

satisfatória foi considerada como a mais frequente, podendo ser definida como uma solução 

que mais satisfaça a necessidade, mesmo que não seja a solução ideal: não deve ser perfeita, 

mas boa o suficiente (MARTINUSSEN e HUNTER, 2017). 

O conceito de consciência situacional, que também é estudado para a tomada de decisão 

aeronáutica, surgiu durante a Primeira Grande Guerra quando se percebeu a importância de 

ganhar a consciência do inimigo antes que ele ganhasse a sua e passou a ser pesquisada com 

maior profundidade com o desenvolvimento da automação nas aeronaves (STANTON, 

CHANBERS E PIGGOTT, 2001). 

A definição de consciência situacional, proposta por ENDSLEY (1988), diz que ela é 

“a percepção dos elementos no ambiente dentro de um determinado tempo e espaço, 

compreendendo seu significado e projetando seu desenvolvimento em um futuro próximo”, é 

entendida como particularmente importante por ser identificada como o detector das mudanças 

no ambiente usadas no processo de reconhecimento das pistas necessárias para fazer um 

diagnóstico adequado da situação, concentrando-se na percepção que a pessoa tem do mundo. 

O modelo teórico de ENDSLEY (1988) organiza a avaliação da situação em três níveis: o 
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primeiro é a percepção do piloto das informações (instrumentos, comportamento da aeronave, 

ambiente), o segundo envolve a compreensão da relevância das informações para as tarefas a 

serem executadas (envolve o julgamento sobre suas ações) e o terceiro é a capacidade de 

previsão de projetar para o futuro a situação. O modelo proposto destaca a compreensão da 

situação de forma dinâmica e em grau crescente de processamento que é utilizada antes do 

processo de decisão (BOYES e O’HARE, 2003). 

A tecnologia é um aspecto significativo que tem fornecido aos pilotos uma série de 

informações racionais que podem facilitar os processos de decisão, principalmente voltadas a 

informações de navegação, meteorológicas e de sistemas da aeronave, porém, segundo BOYES 

e O’HARE (2003), a grande quantidade de informações e a automação dos sistemas podem 

levar o piloto a uma decisão mais simplificada e deve ser ainda mais bem estudada.  

A tecnologia traz importantes mudanças na velocidade e na quantidade de dados 

processados, porém não conseguimos aumentar a capacidade humana de processá-los e 

interpretá-los na mesma razão. As interfaces tecnológicas possuem também diferentes 

possibilidades de exibição e interação, mudando a interface com os usuários. Além disso as 

tecnologias aumentam os processos cognitivos que podem ser automatizados, podendo diminuir 

as tarefas do operador, mudando o seu papel no sistema e suas relações no grupo de trabalho. 

Pode-se proteger contra a tendência de ver a automação em si como uma cura para o “erro 

humano”, lembram este silogismo: 

“Todos os sistemas cognitivos são finitos (pessoas, máquinas ou combinações). 
Todos os sistemas cognitivos finitos em situações de mudanças incertas são falíveis. 
Portanto, sistemas cognitivos de máquinas (e sistemas de junção entre pessoas e 
máquinas) são falíveis.” (WOODS et al., 2017, p. 144) 

 

WOODS et al. (2017) consideram que o fato de uma aeronave ter automação para 

assumir o controle logo após a decolagem pode criar certa dificuldade na detecção ou 

recuperação de uma falha ou erro, aumentando a amplitude da falha. Em sistemas de tecnologia 
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avançada, as mudanças podem ocorrer indiretamente com base em fatores situacionais e de 

sistema, bem como com a atuação do operador, o desafio seria manter a consciência para 

identificar quais são os modos que estão ativos e como cada modo foi ativado para controlar o 

sistema. 

O’HARE (2003) considera que a aviação exige o uso inteligente dos processos de 

decisão, não há uma única abordagem que atenda às diferentes estratégias usadas por cada 

piloto, e que um mesmo tomador de decisão pode usar diferentes estratégias. A questão é se a 

ênfase deve ser colocada no tomador de decisão ou na representação do problema. 

Estudos sobre análises de acidentes mostraram que as decisões tomadas pelos pilotos 

não foram baseadas nem avaliadas em termos do custo-benefício das alternativas, mas sim na 

experiência prévia (STRAUCH, 2016).  

As estratégias da NDM se concentram na avaliação da situação com base nas 

experiências do mundo real, os erros de decisão são analisados tendo como base três fontes: 

falta de experiência, falta de informação e simulação inadequada. As decisões que auxiliam a 

melhorar a avaliação da situação e o treinamento para conscientizar sobre as limitações e 

fraquezas (heurísticas e vieses) dos processos de decisão humana são ambos destinados a 

melhorar o desempenho geral da decisão tanto dos pilotos especialistas quanto dos novatos 

(ORASANU e MARTIN, 1998). 

Pilotos mais experientes podem identificar causas subjacentes aos problemas e ter 

modelos mais complexos e mais profundos, além de compreender o problema e o ambiente, a 

maior diferença entre os especialistas e novatos, neste caso, é sua capacidade de avaliar a 

situação, em vez de sua capacidade de gerar e escolher entre as opções (ORASANU e 

MARTIN, 1998). 

As pesquisas de NDM buscam uma abordagem diferente na compreensão dos modelos 

de decisão, tentando descobrir as estratégias a partir da capacidade das pessoas de decidirem 
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em momentos difíceis e não a partir dos erros de decisão, ampliando de forma significativa a 

forma de compreender o processo, incluindo a percepção e o reconhecimento das situações 

(KLEIN, 2008).  

A condição na cabine dos pilotos (cockpit) representa um ambiente típico para tomada 

de decisão naturalista, descrito por SIMPSON (2001) como um local onde os operadores são 

experientes, existem múltiplos parceiros, se trabalha em equipe as condições dinâmicas, 

existem metas de deslocamento, os riscos são altos, existe uma pressão de tempo e os dados 

podem ser muitas vezes ambíguos ou estarem ausentes. E será, portanto, a base do cenário no 

qual se desenvolve a presente pesquisa, baseado na compreensão das decisões naturalistas dos 

pilotos em situações críticas. 

 

4.2 ANÁLISE COGNITIVA DA TAREFA (ACT) – COGNITIVE TASKS 

ANALYSIS (CTA) 

 

 

Para KLEIN e MILITELLO (2001), a análise cognitiva da tarefa busca “explicar os 

processos mentais envolvidos em uma tarefa” (KLEIN e MILITELLO,2001, p.167), 

fornecendo ao pesquisador uma forma de compreender situações em que as pessoas fazem 

julgamentos, tomam decisões, resolvem problemas, usando as suas habilidades cognitivas.  

Para a compreensão da definição da ACT é importante considerar o que se quer dizer 

com os termos: análise, cognitiva e tarefa. O termo análise, de acordo com esta conceituação, 

significa uma forma de extrair os significados dos dados coletados, fornecendo uma explicação. 

A investigação da cognição está voltada à compreensão dos processos mentais direcionados 

para a decisão, julgamento, identificação de problemas, ficando claro que não são os únicos 

processos envolvidos na cognição, bem como não são somente os aspectos cognitivos que 
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contribuem para a decisão. A palavra tarefa está relacionada a como as pessoas realizam as 

atividades em ambientes naturais, no trabalho ou fora dele (KLEIN e MILITELLO, 2001). 

A finalidade da análise cognitiva da tarefa não é estabelecer ou identificar uma 

prescrição de como as pessoas deveriam pensar, como em uma teoria normativa em que os 

modelos são construídos em axiomas que as pessoas devem considerar, e sim compreender o 

que as pessoas realmente fazem e se elas têm conhecimento de que fazem desta forma, diferente 

de analisar o que deveriam fazer, ou por que não fizeram de uma forma prescrita. 

Um dos métodos usados nesta pesquisa, a análise cognitiva da tarefa aplicada (Applied 

Cognitve Task Analysis – ACTA), foi desenvolvida para ser uma maneira simplificada com o 

intuito de possibilitar aos profissionais uma forma de obter e representar os componentes 

cognitivos presentes no desempenho de tarefas qualificadas e fornecer meios de transformar os 

dados em recomendações (MILITELLO e HUTTON, 1998). 

A técnica utiliza a entrevista com um profissional em uma atividade específica ,dividida 

em três etapas, sendo a primeira o diagrama de tarefas, que fornece ao entrevistador uma visão 

ampla e geral da tarefa; a segunda é a auditoria do conhecimento, que examina os aspectos do 

conhecimento necessário para a subtarefa específica; e a terceira a simulação permite que o 

entrevistador explore o cenário específico da situação, com análises da possibilidade do curso 

da ação a ser afetado por possíveis erros na condução de alguém inexperiente na situação 

(MILITELLO e HUTTON, 1998), cada uma das etapas será explicada a seguir: 

 

4.2.1 Diagrama de Tarefas 

 

 

É uma fase de compreensão preliminar que serve para fornecer uma visão superficial 

dos elementos cognitivos da tarefa. Nesta etapa não são identificados os detalhes das tarefas, 
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podendo ser solicitado ao entrevistado que divida a tarefa em etapas, de forma que se possa ter 

uma visão do todo, a figura 2 sugere o fluxo desta etapa. 

Figura 2 – Fluxo das etapas do diagrama da tarefa da ACT 

 

Fonte: Adaptado de MILITELLO e HUTTON (1998). 

O objetivo principal desta etapa é fazer com que o entrevistado verbalize as principais 

fases e identifique se foram exigidas habilidades cognitivas como julgamentos, avaliações e 

resolução de problemas.  

 

4.2.2 Auditoria do Conhecimento 

 

 

Esta etapa busca identificar as maneiras pelas quais o conhecimento é usado e fornece 

exemplos com base na experiência real. Foi desenvolvida como um meio de organizar as 

categorias de conhecimento encontradas: diagnóstico, percepção da situação, habilidades 

perceptivas, improvisação (aplicação de artifícios), metacognição, reconhecimento das 

anormalidades e limitações do equipamento. Embora a técnica não seja exaustiva, aborda os 

aspectos que não poderiam ser negligenciados (MILITELLO e HUTTON, 1998). O quadro 2 

identifica um inventário das experiências da tarefa específicas abordadas nesta etapa. 

O objetivo não é somente identificar se cada componente está presente, mas sim 

descobrir a natureza das habilidades, os eventos específicos em que foram utilizadas estratégias 

de tomada de decisão e realizar uma avaliação sobre como se comportaria um iniciante na 

mesma situação. 

Avaliação 
inicial

Busca e resgate 
primário

Busca e resgate 
secundário

Crítica e 
questionamentos
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4.2.3 Simulação Específica 

 

 

Nesta etapa é recomendado que se recupere o cenário já em uso na entrevista, é 

solicitado ao especialista que identifique os principais eventos, incluindo julgamentos e 

decisões. Para cada evento identificado como importante pelo entrevistado são solicitadas as 

seguintes informações: 

• Neste cenário (a situação) quais são as ações necessárias? O que você faz neste 

momento? 

• O que acha que está acontecendo? Como avalia a situação? 

• Quais informações acha que levaram você a esta situação ou a estas ações? 

• Que erros uma pessoa inexperiente provavelmente cometeria nesta situação? 

A análise cognitiva da tarefa tem sua origem relacionada aos estudos iniciais da tomada 

de decisão naturalista, tendo como base as pesquisas que buscavam identificar, através de 

entrevistas, como foi construído o raciocínio que levou a determinado conhecimento de um 

especialista. 

O modelo de tomada de decisão naturalista se baseia na importância da decisão baseada 

no reconhecimento Modelo de Decisão por Reconhecimento Primário – Recognition Primed 

Decision – RPD, em que normalmente não é possível para o tomador de decisão ter tempo para 

fazer análises com base em modelos prescritivos que envolvem custos e benefícios de todos os 

cursos da ação.  
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Quadro 2 – Inventário das experiências da tarefa da ACT 
 

Sondagem Básica 
Passado e Futuro Os especialistas podem descobrir como uma 

situação se desenvolveu e pensar como poderia tentar 
identificar o seu desenvolvimento no futuro. Entre 
outras coisas, isso pode permitir que especialistas 
lidem com problemas antes que eles se desenvolvam. 

 
Visão do todo (Big Picture) Os iniciantes podem ver apenas partes. Os 

especialistas são capazes de construir rapidamente 
uma compreensão de toda a situação – a visão geral. 
Isso permite que o especialista pense em como 
diferentes elementos se encaixam e afetam um ao 
outro 

. 
Detectando Os especialistas são capazes de detectar pistas 

e ver padrões significativos que os funcionários 
menos experientes podem perder completamente. 

 
Inteligência no trabalho Os especialistas são capazes de detectar pistas 

e ver padrões significativos que os trabalhadores 
menos experientes podem não notar. 

 
Oportunidades/improvisação Os especialistas se sentem mais à vontade para 

improvisar – identificando o que funcionará em uma 
situação específica; eles são capazes de mudar de 
direção para aproveitar as oportunidades 

. 
Automonitoramento Os especialistas estão conscientes de seu 

desempenho, eles verificam como estão indo e fazem 
ajustes, percebendo quando seu desempenho não é o 
que deveria ser (isso pode ser causado por estresse, 
fadiga, alta carga de trabalho etc.) e são capazes de 
fazer ajustes para que o trabalho seja realizado. 

 
Sondagem opcional  
Anormalidades Os iniciantes não sabem o que é típico, por 

isso têm dificuldade em identificar o que é atípico. Os 
especialistas podem detectar rapidamente eventos 
incomuns e detectar desvios, eles são capazes de 
perceber quando algo que deveria acontecer não 
acontece. 

 
Dificuldades nos 

equipamentos/sistemas  
Às vezes o equipamento pode fornecer 

informações enganosas. Os novatos geralmente 
acreditam no que o equipamento lhes diz; eles não 
sabem quando devem ser céticos. 

Fonte: Adaptado de MILITELLO e HUTTON (1998) 
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Para HOFFMAN e MILITELLO (2008, p. 326) a análise cognitiva da tarefa, embora 

ainda possua desafios teóricos que surgem de acordo com a sua utilização, tem como principais 

elementos: 

• “O estudo da cognição complexa em ambientes do mundo real; 
• A tentativa de descrever, estudar, modelar e projetar novas tecnologias; 
• O estudo de como os especialistas e equipes de profissionais enfrentam 

problemas significativos, auxiliados por tecnologia e outros tipos de artefatos; e 
• A abordagem compartilhada para capturar e aplicar conceitos sobre cognição em 

resposta a desafios criados pela transformação do local de trabalho para dar 
maior ênfase ao trabalho cognitivo e colaborativo”.  

 

 

4.3 TAXONOMIA SCHEMA WORLD ACTION RESEARCH METHOD – 

SWARM 

 

 

A taxonomia Schema World Action Research Method – SWARM foi desenvolvida a 

partir do modelo de ciclo perceptual (Perceptual Cycle Model – PCM) de NEISSER (1976, 

apud PLANT e STANTON, 2013). O modelo é baseado na interação entre a pessoa e o mundo, 

com ênfase no papel dos esquemas, através de uma relação recíproca e cíclica, parte do 

pressuposto de que o conhecimento que o indivíduo tem do mundo o leva a antecipar certos 

tipos de informação (esquemas) e direciona o seu comportamento (ação) na busca e na 

interpretação de informações, influenciando, atualizando e modificando os esquemas 

cognitivos e por sua vez a sua interação com o ambiente (mundo). A figura 3 ilustra como 

funciona o modelo. 
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Figura 3 – Modelo do Ciclo Perceptual de Neisser 

 

Fonte: Adaptado de Banks et al. (2020) 

Um esquema é um padrão estruturado de pensamentos ou comportamentos que ajudam 

a organizar o nosso conhecimento do mundo (NEISSER, 1976 apud BANKS et al.,2020) e está 

inserido em uma relação recíproca e cíclica entre a pessoa e o seu ambiente.  

O modelo evidencia uma compreensão do processo e não apenas dos resultados de uma 

decisão, colocando o indivíduo e seus esquemas dentro do ambiente de tomada de decisão, 

apoiando a noção de que a cognição é distribuída por um sistema mais amplo. 

PLANT e STANTON (2013) desenvolveram um modelo para facilitar a identificação 

dos elementos do modelo de ciclo perceptual, projetado e validado especificamente para a 

tomada de decisão aeronáutica, para capturar a interação entre os esquemas internos e as 

informações do mundo externo, que foi denominado Schema World Action Research Method – 

SWARM. 

O modelo é baseado nas três categorias: esquema, ação e mundo. O quadro 3 apresenta 

os critérios do modelo de codificação usados para analisar os dados obtidos, para entender o 

ciclo perceptivo do piloto. 
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A taxonomia foi desenvolvida por meio de um processo interativo de análise indutiva 

que resultou para cada categoria 29 subtipos, e dentro de cada subtipo é possível extrair mais 

informações sobre a tomada de decisão. 
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Quadro 3 – Esquema de codificação do modelo de ciclo perceptual 

 Esquema Ação  Mundo 
1. Definição do que 
diz respeito ao tema 

Estruturas mentais 
mantidas por indivíduos 
que organizam suas 
representações do mundo. 
Os esquemas são 
fortemente influenciados 
por experiências e 
expectativas anteriores. 

O processo ou 
declaração de fazer 
algo, ou a intenção de 
fazer algo. 

Informações 
disponíveis 
externamente no 
mundo (meio 
ambiente). 

2. Descrição de como 
saber quando o tema 
ocorre 

Declarações relacionadas 
ao uso de conhecimento e 
experiência anteriores, ou 
seja, coisas baseadas na 
experiência, expectativa ou 
“conhecimento” de coisas 
(isso pode ser informação 
implícita por meio da 
discussão de treinamento 
e/ou procedimentos 
operacionais padrão). 
 

Declarações de 
execução de uma ação 
ou discussão sobre 
ações potenciais que 
poderiam ser realizadas 
(ações mentais ou 
físicas). 

Declarações relativas a 
informações potenciais 
ou reais existentes no 
mundo (meio 
ambiente). Podem ser 
coisas físicas, 
condições ou estados 
de ser. 

3. Descrição de 
quaisquer exclusões 

As referências a 
informações mentais feitas 
no contexto de uma ação 
devem ser codificadas 
como ação. Por exemplo, 
falar sobre procedimentos 
de treinamento conhecidos 
deve ser codificado como 
ação, mesmo que a 
declaração se refira ao 
conhecimento prévio dos 
procedimentos de 
treinamento. 

Apenas codifique como 
ação se a declaração 
estiver se referindo a 
ações explícitas feitas 
pelo piloto/tripulação. 
Por exemplo, a 
instrução luz acesa é 
uma ação, mas, neste 
contexto, esta instrução 
fornece ao piloto 
informações sobre o 
estado de algo no 
mundo (ou seja, a luz 
está acesa) e, portanto, 
seria codificada como 
“mundo”. A declaração 
que acendi a luz é 
codificada como 
“ação”. 
 

n/a 

Exemplos Minha expectativa era que 
o motor demorasse um 
pouco para pegar na chuva. 

Liguei o motor A luz de cuidado 
acendeu-se. 

Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 
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Na figura 4 podemos observar a distribuição das categorias e seus subtipos. Os subtipos 

foram padronizados para uma compreensão mais detalhada das categorias e serão utilizados 

para explorar melhor a interação entre os conceitos. 

Figura 4 – Distribuição dos subtipos primário, secundário e terciário do modelo de ciclo 
perceptual. 
 

 

Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 
 

Os subtipos de cada categoria foram distribuídos em primário, secundário e terciário de 

acordo com as frequências que mais aparecem na elaboração da taxonomia e estão descridos 

nos quadros 4, 5 e 6 de acordo com cada elemento do ciclo perceptual. A categoria esquema 

não apresenta subtipos primários.  
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Quadro 4 – Descrição dos subtipos secundários e terciários da categoria Esquema. 
 

Ciclo Perceptual Taxonomia 
SAW 

Descrição 

Esquema 2o Experiência anterior 
direta 

Declarações relacionadas à 
experiência pessoal direta de eventos ou 
situações semelhantes no passado. Isso 
cobre eventos vivenciados em contextos 
operacionais ao vivo, em oposição 
àqueles vivenciados por meio de 
treinamento. 

 
Experiência anterior 
treinada 

Declarações relacionadas ao 
conhecimento desenvolvido pela 
experiência pessoal direta de uma tarefa, 
evento ou situação específica, 
vivenciada dentro dos limites de um 
cenário de treinamento. 

 
Modelo conhecido Afirmações relativas a um 

esquema que se manifesta como um 
conhecimento descritivo dos fatos, 
geralmente como um produto da 
informação mundial disponível. 

 
3o Experiência anterior 

vicária 
Declarações relacionadas à 

experiência de algo na memória, por 
meio da descrição de outra pessoa (por 
exemplo, ouvir um colega relembrar um 
incidente em que esteve envolvido) ou 
documentada. 

Plano baseado em 
analogia 

Declarações relacionadas a 
comparações entre coisas para fins de 
explicação e esclarecimento. 
Normalmente, essas analogias serão 
analogias estruturais de objetos físicos 
ou estados de coisas no mundo 
(semelhante ao mapa mental ou modelo 
mental). 

 
Plano insuficiente Afirmações relativas a 

conhecimentos inadequados ou 
inexistentes, ou seja, não foi 
desenvolvido um esquema para uma 
determinada situação. 

 
Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 
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Quadro 5 – Descrição dos subtipos primários, secundários e terciários da categoria Ação. 
 

Ciclo Perceptual Taxonomia 
SAW 

Descrição 

Ação 1o Pilotar Declarações relacionadas à manipulação direta 
(manuseio) dos controles de voo, a fim de que a 
aeronave possa voar com segurança. 

Ação de decisão Declarações relacionadas a uma conclusão ou 
resolução alcançada após considerar as informações 
disponíveis. 

2o Comunicar Declarações relacionadas ao compartilhamento ou 
troca de informações. 
 

Avaliação da situação Declarações relacionadas ao processo de 
determinação, ou tentativa de determinar, a causa ou 
natureza de um problema examinando as 
informações disponíveis no momento em que o 
incidente está ocorrendo. 
 

Gerenciamento dos 
sistemas 

Declarações relacionadas aos processos de fazer 
uma entrada em sistemas tecnológicos, a fim de que 
a interação ou manipulação forneça uma resposta 
esperada. 
 

Monitoramento dos 
sistemas 

Declarações relacionadas a olhar (observar, 
verificar) telas para obter uma compreensão da 
situação. 
 

3o Monitoramento do 
ambiente 

Declarações relacionadas à observação ou 
verificação do ambiente físico interno ou externo, 
para compreender a situação. 
 

Diagnósticos 
simultâneos 

Declarações relacionadas ao processo de 
determinação, ou tentativa de determinar, a causa ou 
natureza de um problema examinando as 
informações disponíveis no momento em que o 
incidente está ocorrendo. 

Navegar Declarações relacionadas ao processo de determinar 
com precisão a posição e o planejamento e seguir 
uma rota ou curso desejado. 
 

Sem ação Declarações relacionadas a ações que não foram 
realizadas, seja porque a situação não justificava 
uma ação específica ou porque as falhas do 
equipamento não permitiam que uma determinada 
ação fosse executada ou porque o piloto cometeu um 
erro ou omissão 
 

Procedimentos 
operacionais padrão 
(SOP) 

Declarações relacionadas ao cumprimento do 
procedimento prescrito que deve ser seguido 
rotineiramente em uma determinada situação. 

Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 
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Quadro 6 – Descrição dos subtipos primários, secundários e terciários da categoria Mundo. 
 

Ciclo 
Perceptual 

Taxonomia 
SAW 

Descrição 

Mundo 1o Condições ambientais 
naturais 

Declarações sobre as condições ambientais naturais 
(por exemplo, clima, luz, temperatura, ruído). 
 

Localização Declarações relacionadas a lugares ou posições 
particulares. 
 

Indicações no display Declarações relacionadas à informação extraída dos 
artefatos físicos (mostradores) 
 

2o Pistas físicas Declarações relacionadas a pistas externas que 
fornecem informações de condições ou estados de ser 
(por exemplo, ruídos, sons, vibração, cheiros). 

Contexto operacional Declarações relacionadas às funções ou atividades de 
rotina da organização (por exemplo, transporte de 
carga/passageiros, translado de aeronave, 
treinamento). Isso pode incluir declarações sobre a 
importância de ser útil para o contexto operacional ou 
familiaridade da tripulação com a aeronave e como 
isso afeta a tomada de decisão. 
 

3o Artefatos Declarações que discutem objetos físicos, incluindo 
informações escritas, símbolos, diagramas ou 
equipamentos. 

Comunicação Declarações relacionadas às informações disponíveis 
para o piloto de outras pessoas (por exemplo, outros 
membros da tripulação, ATC, guarda costeira). 
 

Status da aeronave Declarações relacionadas ao status atual de 
integridade ou desempenho da aeronave (por 
exemplo, quão bom ou ruim está o voo, a 
configuração atual da aeronave, ativação do piloto 
automático). 
 

Gravidade do problema Declarações relacionadas à gravidade (ou não) do 
incidente crítico. 
 

Condições tecnológicas Declarações relacionadas ao estado dos artefatos 
tecnológicos (por exemplo, no que diz respeito à 
aparência e funcionamento). 
 

Ausência de informações Declarações relativas a informações que faltavam, não 
estavam presentes ou faltavam. As razões para isso 
podem incluir falhas técnicas com o equipamento ou 
informações inexistentes. 

Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 
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Os subtipos classificados podem variar de frequência de acordo com a linha do tempo 

de desenvolvimento do evento, ela foi dividida em seis fases, que estão descritas no quadro 7. 

Quadro 7 – Descrição das fases de desenvolvimento dos eventos críticos 
 

Fase 1 Pré-incidente Define o cenário e descreve os antecedentes do 
incidente (ou seja, condições meteorológicas, 
contexto operacional, ações realizadas) 

Fase 2 Início do 
problema 

Descrição do incidente crítico 

Fase 3 Ação imediata Ações para garantir a segurança do voo com base no 
início do problema 

Fase 4 Tomada de 
decisão 

Decisão principal para lidar com o acidente 

Fase 5 Ações 
subsequentes  

Ações adicionais tomadas como resultado da fase de 
tomada de decisão (ou seja, para pousar 
imediatamente, pousar o mais rápido possível, 
resolver o problema no ar) 

Fase 6 Contenção do 
evento 

Conclui o relato do incidente (ou seja, abordagem, 
pouso, desligamento etc.) 

Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 

Os quadros 8 e 8A apresentam as categorias de cada subtipo por fase e foram utilizadas 

para a classificação dos segmentos das entrevistas. 
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Quadro 8 – Categorias capturadas pelo SWARM por elemento do ciclo perceptual e seus subtipos de acordo com cada fase de desenvolvimento. 
 
Pré-incidente Início do problema Ações imediatas  Tomada de 

decisão 
Ações  
subsequentes 

Contenção do 
incidente 

Mundo: Quais informações externas estavam disponíveis para você? (coisas físicas, estados de ser, condições) 
Condições 
ambientais naturais 
Contexto operacional 
Localização/ 
posição 

Sinais físicos 
Condições da 
tecnologia, 
Indicações nos 
instrumentos do 
painel 

Indicações nos 
instrumentos do 
painel 
Sistemas de 
monitoramento 

Localização/ 
posição 
Avaliação da 
situação 
Status da aeronave 

Comunicação/ 
Informação 
Indicações nos 
instrumentos do painel 

Localização/ 
posição  
Contexto 
operacional 

Ação: O que você estava fazendo? 
Pilotando 
Standard operational 
procedure (SOP) 

 Pilotando 
 

Pilotando Tomando 
providências 
(decision-action) 

Comunicação/ 
Informação 
Pilotando 
Tomando providências 
(decision-action) 

Pilotando 
Gerenciando o 
sistema 
Comunicando 

Esquema: você já experimentou a situação antes (experiências anteriores), você tinha alguma expectativa sobre a situação? 
Plano de ação Experiência 

vivenciada no 
passado 
Experiência 
treinada no passado 

Experiência treinada 
no passado 
Experiência 
vivenciada no 
passado 
 

Experiência 
vivenciada no 
passado 
 

Plano de ação  

Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 
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Quadro 8A – Categorias capturadas pelo SWARM por elemento do ciclo perceptual e seus subtipos de acordo com cada fase de desenvolvimento. 
 
Pré-incidente Início do problema Ações Imediatas  Tomada de 

decisão 
Ações subsequentes Contenção do 

incidente 
Conceitos adicionais em ordem de relevância 
Sinais físicos 
Indicações nos 
instrumentos do 
painel 
Pilotar 
Avaliação da situação 
Informações enviadas 
Plano insuficiente 
Comunicações 
Artefatos/dispositivos  
Informações 
inexistentes/ausentes 

Condições 
ambientais naturais 
Sistemas de 
monitoramento 
Diagnóstico 
concorrente/paralelo 
Ausência de 
informação 
Plano insuficiente  
Gerenciamento do 
sistema 
Standard 
operational 
procedure (SOP) 
Monitoramento do 
ambiente 
Avaliação da 
situação 
Plano de ação 
 

Diagnóstico 
concorrente/paralelo 
Tomando 
providências 
Comunicação 
 
Standard operational 
procedure (SOP) 
Plano insuficiente 
Inação 
Artefatos/dispositivos 
Sinais físicos 
Localização 
 

Comunicação 
Experiência 
treinada no 
passado 
Ausência de 
informação 
Plano de ação 
Voar 
Indicações no 
painel  
Standard 
operational 
procedure (SOP) 
Sistema de 
monitoramento 
Contexto 
operacional 
Condições do 
ambiente natural 
 

Condições ambientais 
naturais 
Status da aeronave 
Experiência vivenciada 
no passado 
Plano insuficiente 
Monitoramento do 
ambiente 
Experiência treinada no 
passado 
Localização 
Contexto operacional 
Ausência de informação 
Sistema de 
monitoramento 
 
 
 

Status da aeronave 
Plano de ação 
Tomando 
providências  
Inação 
Condições do 
ambiente natural 
Experiência 
vivenciada no 
passado 
Plano insuficiente 
Sistema de 
monitoramento 
Avaliação da 
situação 
 

Fonte: Adaptado de PLANT e STANTON (2013) 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A revisão da literatura a respeito de tomada de decisão naturalista em pilotos de linha 

aérea foi realizada usando o método da revisão integrativa. Teve uma pergunta de partida 

norteadora da busca: Como a identificação das estratégias usadas por pilotos, com base na 

decisão naturalista, pode contribuir para a segurança das operações de voos? 

O período de publicação foi estabelecido a partir do ano de 1989 quando foram 

realizados os primeiros estudos de decisão naturalista, até julho 2021. As publicações se 

distribuíram ao longo do tempo da seguinte forma: o período de 1989 a 1999 concentrou 20% 

das publicações, o período de 2000 a 2010 correspondeu a 50% das publicações e de 2011 a 

2021 houve 30% das publicações.  

Foram identificadas 50 publicações que serviam de base inicial para as análises da 

pergunta de partida. Após realizada a leitura dos resumos foram eliminados 45 artigos. Nos 

artigos excluídos 18 eram pesquisas de decisão naturalista relacionadas a temas específicos (06 

eram sobre habilidades cognitivas, 06 sobre treinamento de fatores humanos, 04 sobre 

automação de aeronaves, 01 sobre resposta a desastres e 01 sobre gestão). Em 06 dos artigos os 

sujeitos não eram pilotos e 07 publicações não eram artigos científicos. Cinco artigos foram 

lidos na íntegra e analisados na revisão.  

O artigo de ORASANU e MARTIN (1998) apresentou análises de relatórios de 

investigação de acidentes aéreos realizadas pelo National Transportation Safety Board (NTSB). 

Essa publicação avaliou se a decisão dos pilotos foi um fator contribuinte para os acidentes e 

se o processo de decisão foi naturalista. Os artigos selecionados foram O'HARE e WIGGINS 

(2004); WIGGINS e BOLLWERK (2006); PETRILLI et al (2006) e ROTBRING (2010). São 



 67 

estudos de análise de decisões naturalistas em pilotos de avião e, portanto, atendem à pergunta 

da pesquisa. 

Nos artigos selecionados identificamos que todos utilizaram métodos de análises 

quantitativas. Os procedimentos empregados foram bastante diversos e variaram; 

contemplaram análises de relatórios de acidentes, questionários com perguntas fechadas usando 

escalas likert e/ou perguntas abertas, análise de relatos de experiência e avaliação de situações 

gravadas em simulador de voo.  

Em relação aos sujeitos das pesquisas observou-se uma grande variação com relação ao 

número de participantes, à idade, ao tempo de experiência e ao tipo de atividade na aviação. 

Estas variações podem ser um fator positivo, pois ampliam o universo contemplado. 

No estudo sobre os relatórios de acidentes de ORASANU e MARTIN (1998), os 

resultados se restringiram aos erros apontados nas investigações, ficando limitadas as 

possibilidades de compreensão das situações. Foi possível, porém, identificar que os processos 

de decisão são fatores contribuintes em praticamente 2/3 dos relatórios analisados. Os autores 

consideraram que, embora difícil, é possível auxiliar os pilotos na detecção dos elementos que 

podem levar a erros de decisão, como a implementação de novas tecnologias. Entretanto não 

são soluções permanentes e devem ser redefinidas periodicamente, à medida que o 

conhecimento do campo traz mais elementos para análises.  

Nos artigos de O’HARE e WIGGINS (2004) e WIGGINS e BOLLWERK (2006), os 

resultados consideraram que a experiência ou o conhecimento prévio de situações semelhantes 

foram informações determinantes para as estratégias utilizadas em eventos críticos e podem ser 

fatores preditores para facilitar os processos de decisões, aumentando a precisão na seleção de 

estratégias e melhorando o desempenho. Esses autores identificaram que as recordações 

relatadas pelos participantes da pesquisa não se prendiam apenas à experiência vivenciada, 

embora ela tivesse sido significativa, mas também a informações obtidas de outras formas, 
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identificando a possibilidade de aprendizagem baseada em casos ser aplicada à aviação, 

trazendo assim uma significativa contribuição para melhores acertos nas tomadas de decisão. 

A fadiga nas tripulações estudadas por PETRILLI et al (2006) foi considerada com um 

fator que afeta as decisões e está diretamente relacionada ao histórico da escala de voo recente, 

fornecendo novos conhecimentos para a área.  

O estudo de ROTBRING (2010) considerou que não foi possível concluir se as 

habilidades não técnicas estão relacionadas à experiência e aos processos de decisão naturalista 

na cabine de voo. 

Os estudos analisados não foram unânimes em considerar a experiência anterior como 

um fator decisivo para uma tomada de decisão bem-sucedida, embora a maior parte dos autores 

(ORASANU e MARTIN, 1998; O’HARE e WIGGINS, 2004 e WIGGINS e BOLLWERK 

2006), tenha considerado fator facilitador dos processos de decisão.  

As pesquisas identificaram que a experiência de eventos não rotineiros não precisa ser 

vivenciada pelo piloto, mas há que ter conhecimento anterior e este pode ser adquirido através 

de treinamento.  

As questões de pesquisa dos artigos analisados relacionaram os processos de decisão a 

diferentes elementos: a compreensão da natureza dos erros, a utilização de regras ou da 

experiência para decidir, as experiências anteriores como base para prever um desempenho, a 

influência de fatores subjacentes, como a fadiga na hora de decidir e a relação entre as 

habilidades não técnicas e a experiência como possíveis fatores preditivos na tomada de 

decisão. Todos os estudos consideraram que a identificação dos fatores contribuintes para a 

melhoria dos processos de decisão seria significativa para prevenção de acidentes e para uma 

melhor adequação do treinamento de pilotos.  

Os estudos desta revisão apontaram que ainda existem várias lacunas sobre o tema 

relacionado à tomada de decisão naturalista em pilotos de avião. Entre as investigadas estão: 
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como pode ser transmitida a experiência, se os processos de aquisição de informações são tão 

significativos quanto a experiência e a necessidade de mais estudos sobre processos subjacentes 

como a fadiga, nos processos de tomada de decisão.  
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6 MÉTODO 

 

 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, o método se propôs a analisar as estratégias 

usadas para que se mantenha a segurança do voo em situações críticas e não previstas pelas 

normas, verificando como e quais são os aspectos cognitivos presentes no processo de tomada 

de decisão dos pilotos que podem contribuir para melhorar a decisão tendo como base o modelo 

de decisão naturalista. Neste capítulo são definidos os tipos de pesquisa utilizados, a forma 

como foram coletados e tratados os dados, selecionados os sujeitos, bem como analisadas as 

limitações que ocorreram nesta fase da pesquisa. 

 

6.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

 

Inicialmente foi conduzida uma revisão integrativa a respeito do tema da tese, a decisão 

naturalista em pilotos de linha aérea. 

O método da revisão integrativa é composto de seis passos: 1) questão de pesquisa; 2) 

busca na literatura (critérios de inclusão e exclusão); 3) categorização dos estudos incluídos; 4) 

avaliação dos estudos; 5) interpretação dos resultados e 6) síntese do conhecimento (MENDES, 

SIQUEIRA E GALVÃO,2008).  

As bases de dados usadas para a busca pertencem ao Sistema Integrado de Bibliotecas 

da Universidade de São Paulo (SIBiUSP). Em julho de 2021, o sistema contava com um acervo 

composto de 246 bases de dados. Foram selecionadas 10 bases de dados que deveriam incluir 

os assuntos: psicologia e/ou aviação. As bases selecionadas foram: Aeroespace Database; 

Engineering Research Database; LILACS – Literatura Latino-americana e do Caribe em 
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Ciências da Saúde; PEPsic (Periódicos Eletrônicos em Psicologia); PsycArticles; PubMed 

(Medline); SciELO Periódicos; ScienceDirect; Scopus e Web of Science. 

Os descritores selecionados com termos foram: decisão intuitiva e aviação.  A busca foi 

feita somente na língua inglesa devido à necessidade de uma padronização dos termos. As 

palavras utilizadas foram: naturalistic decision making and aviation.  

Foram consideradas apenas publicações artigos de periódicos científicos que estivessem 

disponíveis para o acesso aberto e as palavras chaves deveriam estar no resumo exatamente 

como definidas. Após a revisão integrativa iniciou-se a coleta de dados em campo.  

Aplicou-se método qualitativo para obtenção dos dados. Isto se deu em função da 

complexidade do tema, uma vez que foram estudados os aspectos cognitivos através dos relatos 

dos comportamentos dos participantes nos processos de decisão.  

Foram utilizadas duas técnicas para a identificação dos aspectos cognitivos presentes na 

decisão: a Análise Cognitiva da Tarefa (ACT), que se propõe ao estudo da macrocognição, para 

compreender como as pessoas raciocinam sobre problemas complexos quando o contexto é de 

alto risco e as condições das mudanças são rápidas; e o método, Schema World Action Research 

Method (SWARM), desenvolvido para fornecer uma descrição detalhada da tomada de decisão 

aeronáutica. Os dois métodos têm como base as referências dos princípios da decisão naturalista 

que enquadram o processo decisório em uma perspectiva descritiva, que considera situações e 

decisões em momentos reais. 

O roteiro utilizado na pesquisa para realização da análise cognitiva da tarefa teve como 

base uma entrevista semiestruturada sugerida por CRANDALL et al. (2006) de acordo com o 

Guidance for data Collection (CRANDALL et al., 2006) e se encontra no Apêndice A. 

As metodologias apresentadas foram combinadas para possibilitar a obtenção de 

informações mais precisas e uma análise de dados mais objetiva.  
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6.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A população do estudo foi composta por pilotos de linha aérea. De acordo com a 

legislação brasileira, eles são definidos pelo Regulamento Brasileiro de Homologação 

Aeronáutica 61 (RBAC 61) – Licenças, habilitações e certificados para pilotos (ANAC,2020). 

A opção de estudar a classe de pilotos de linha aérea se deu em função da categoria apresentar 

obrigatoriamente um número de horas de voo maior que as demais (pilotos comerciais e 

privados), o que possibilita uma experiência maior e, portanto, uma probabilidade maior de ter 

vivenciado um evento crítico. 

O piloto de linha aérea para a categoria avião, de acordo com RBAC 61, deve possuir 

no mínimo um total de 1.500 horas de voo que incluem: 500 horas de voo como piloto em 

comando; ou 250 horas de voo das quais um mínimo de 70 horas de voo como piloto em 

comando mais um mínimo de 180 horas como piloto em comando sob supervisão; 200 horas 

de voo de navegação, das quais no mínimo 100 horas de voo como piloto em comando ou como 

piloto em comando sob supervisão; 75 horas de voo por instrumentos, das quais um máximo 

de 30 horas de voo podem ser realizadas em dispositivo de treinamento para simulação de voo 

qualificado e aprovado pela Agencia Nacional de Aviação Civil (ANAC); e 100 horas de voo 

noturno (ANAC, 2020). 

Inicialmente 06 pilotos fizeram contato através de divulgação eletrônica e 09 através da 

busca ativa realizada pelo próprio pesquisador. Dos 15 que responderam positivamente ao 

convite para participar deste estudo, 10 pilotos reportaram ter passado por algum evento crítico 

em que o desfecho não estava previsto pelas regras. A partir dos relatos desses dez pilotos, foi 

possível identificar e analisar 12 eventos que atendiam à pergunta básica da pesquisa. Portanto, 

a amostra foi não probabilística e foi composta pelos pilotos que atenderam ao convite para 
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participar da pesquisa no período estabelecido para a coleta de dados e possuíam a experiência 

de ter vivenciado um evento não prescrito pelas regras. A amostra foi limitada a um período de 

busca de 6 meses, para possibilitar a realização da pesquisa dentro do prazo estipulado para 

conduzir a coleta e análise dos dados. 

Os participantes do estudo eram todos do sexo masculino, com idades entre 26 e 62 

anos, distribuídas de acordo com a tabela 1. A experiência como piloto variou entre 6 e 42 anos, 

de acordo com a tabela 2, e a experiência como piloto de linha área ficou entre 1 ano e seis 

meses a 25 anos de trabalho na atividade, como mostra a tabela 3. 

 

Tabela 1 – Distribuição do número de pilotos de acordo com a idade até agosto de 2020. 

Idades 20 – 29 anos 30 – 39 anos 40 - 49 anos 50 - 59 anos 60 – 69 anos 
n 1 1 4 2 2 

Fonte: Autor (2020) 

Tabela 2 – Distribuição do número de pilotos de acordo com a experiência em anos como piloto 
até agosto de 2020. 

 
 1 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 

n 2 2 2 2 2 
Fonte: Autor (2020) 

Tabela 3 – Distribuição do número de pilotos de acordo com a experiência em anos como piloto 
de linha aérea até agosto de 2020 
 
 1 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 

n 5 3 2 0 0 
Fonte: Autor (2020) 

 

6.3 COLETA DE DADOS 
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Inicialmente foi feito contato com o presidente da Abrapac – Associação Brasileira de 

Pilotos da Aviação Civil, por ser uma entidade independente e voltada para prevenção de 

acidentes. Após consulta ao setor jurídico da entidade, assinou um termo concordando com a 

divulgação e realização voluntária da pesquisa entre os seus associados. Em outubro de 2019, 

a Abrapac possuía mais de 1000 filiados. O convite para participação na pesquisa foi feito por 

meio divulgação eletrônica no sítio eletrônico e nas redes sociais da entidade através de um 

informativo, que se encontra no Apêndice B. No folheto era comunicado o objetivo da pesquisa 

e disponibilizado um e-mail da pesquisa somente com a finalidade de realizar o contato 

inicial.A divulgação foi feita a partir de fevereiro de 2020. 

Os primeiros contatos ocorreram em março de 2020 e foram feitos por pilotos que 

tomaram conhecimento da pesquisa através do site e da rede social da Abrapac e enviaram e-

mail para a pesquisadora, para receber informações sobre a pesquisa.  

Após o início da pandemia de Covid-19 no Brasil a sede da associação foi fechada e foi 

necessário realizar uma busca ativa através de contato pessoa a pessoa pela rede de 

conhecimento de colegas e profissionais da aviação.  

 

6.4 AS ENTREVISTAS 

 

 

As entrevistas ocorreram no período de 05 de março a 14 de agosto de 2020, sendo 

apenas uma foi realizada de forma presencial; as demais foram realizadas através de ligação 

telefônica pelo aplicativo WhatsApp utilizando tanto ligações de áudio como videochamadas, 

de acordo com a vontade do entrevistado. 

A entrevista era iniciada com um rapport explicando os objetivos da pesquisa e as 

questões éticas, e a importância do preenchimento e assinatura do Termo de Consentimento 



 75 

Livre e Esclarecido (Apêndice C) que havia sido previamente enviado por e-mail para o 

participante. Em dois casos os pilotos reportaram ter vivenciado mais de um evento não 

prescrito e os dados foram tratados separadamente para cada evento.  

A entrevista semiestruturada foi elaborada considerando a necessidade identificar as 

estratégias de tomada de decisão, a resolução de problemas, o planejamento e a consciência da 

situação e foi baseado em uma tradução livre da entrevista do Appendix: Guidance for Data 

Collection (CRANDALL, KLEIN e HOFFMAN, 2006). A técnica usa o Critical Decision 

Method - CDM, uma abordagem para a análise de tarefas cognitivas que permite identificar o 

evento, criar uma linha do tempo detalhada que mostre a sequência dos acontecimentos, 

aprofundar as estratégias usadas na linha do tempo e identificar possíveis diferenças entre 

novatos e pessoas com mais experiência “experts” (KLEIN e ARMSTRONG, 2004). Um 

roteiro detalhado utilizado na pesquisa encontra-se no Apêndice A. 

As entrevistas serviram como base de dados para a elaboração da análise usando o 

método SWARM. A combinação dos dois métodos (análise cognitiva da tarefa e SWARM) 

possibilitou a ampliação da análise dos resultados. 

 

6.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise cognitiva da tarefa da forma como foi utilizada nas entrevistas é uma 

metodologia que se presta a abordar de forma confiável e validada atividades no contexto de 

tarefas do mundo real, não sendo uma ferramenta de uso exclusivo para especialistas na área de 

cognição. Isto amplia as possiblidades de sua utilização, tendo sido testada a sua aplicação por 

leigos e considerada um método fácil de usar, com resultados claros, trazendo conhecimentos 

úteis (MILITELLO e HUTTON, 1998). 
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A análise cognitiva da tarefa busca descrever pistas, padrões e estratégias que entram 

nos julgamentos, buscando uma explicação sobre a maneira como uma função cognitiva é 

realizada e as explicações contribuem para o conhecimento da tomada de decisão e a resolução 

de problemas, os dados foram utilizados para gerar medidas quantitativas uma vez que a análise 

cognitiva da tarefa exige a análise de vários codificadores, para ter maior confiabilidade 

(MILITELLO e HUTTON, 1998). 

A combinação da entrevista utilizando a metodologia da ACT com a taxonomia 

SWARM foi realizada para diminuir a subjetividade na interpretação das informações, por se 

tratar de uma análise temática, que facilita e orienta a análise do pesquisador. O método 

SWARM se baseia no modelo do ciclo perceptual que possibilita a captura da dinâmica da 

decisão, não se restringindo à identificação dos elementos cognitivos. E, embora tenha sido 

desenvolvido o método SWARM para a tomada de decisão aeronáutica, pode ser utilizada para 

avaliar outros modais de transporte e locais onde existam processos de controle e sistemas de 

segurança críticos (PLANT e STANTON, 2013). 

Após as entrevistas, foi elaborado um quadro que apresenta classificação dos dados. Foi 

realizada uma análise de tarefa comportamental (como se descreve a atividade) com a descrição 

objetiva dos comportamentos: tarefas e suas subtarefas, pistas específicas e critérios claros entre 

as etapas, definindo como o piloto realizou a tarefa em termos de ação. Conforme KLEIN e 

MILITELLO (2001), nem todas as informações das entrevistas são consideradas relevantes e 

concentradas nos tipos de informação necessárias, por exemplo, como as estratégias e 

informações que foram necessárias para tomar a decisão.  

As entrevistas foram classificadas de acordo com o tipo de situação. Os eventos foram 

classificados como: eventos críticos em sistemas mecânicos da aeronave, condições 

meteorológicas e situações relacionadas a embarque de passageiros.  Conforme mencionado 

anteriormente, com o objetivo de produzir dados novos e confiáveis, as informações foram 
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utilizadas para empregando a taxonomia SWARM e classificadas de acordo com as categorias 

para cada elemento da categoria. 

Inicialmente foram classificados de acordo com as seis fases: pré-incidente, início do 

problema, ações imediatas, tomada de decisão, ações subsequentes e contenção dos incidentes, 

usando as classificações feitas anteriormente na análise cognitiva da tarefa. E de acordo com os 

padrões do ciclo perceptual, foram definidos como: esquema (declarações relacionadas ao uso 

de conhecimento prévio e conhecer coisas por causa da experiência ou expectativas), ação 

(declarações sobre fazer uma ação ou discutir ações potenciais que poderiam ser realizadas) e 

mundo (declarações relacionadas a informações potenciais ou realmente disponíveis no 

mundo, incluindo coisas físicas, condições ou estados de ser). A técnica para a classificação foi 

a de analisar cada segmento e codificá-lo exclusivamente o que significa que apenas um tema 

poderia ser aplicado a um segmento de texto. A seguir foi feita uma análise quantitativa da 

distribuição para auxiliar na compreensão do ciclo perceptivo fornecendo uma percepção 

dinâmica dos processos envolvidos. 

 

6.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto da pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a carta de 

autorização da Abrapac foram submetidos ao Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo, através da Plataforma Brasil. O estudo foi aprovado e emitido   

o parecer 3.692.937, de 8 de novembro de 2019. 

 

6.7 LIMITAÇÕES  
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A principal limitação do estudo foi o impacto da pandemia de Covid-19, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, que causa síndrome 

respiratória aguda grave pelo coronavírus 2 (SARS-Cov-2). Mundialmente adotada como 

política anticontágio para redução do crescimento das infecções, foram estabelecidas as 

restrições de viagens, o distanciamento social por meio de cancelamento de eventos e suspensão 

de atividades educacionais, comerciais e religiosas e quarentenas e bloqueios (HSIANG et al., 

2020).  

Acompanhadas das restrições e do adoecimento vieram as restrições aos negócios e 

aumento do desemprego (HSIANG et al., 2020). O setor aéreo foi um dos que sofreu 

diretamente com o crescimento da pandemia e teve suas atividades praticamente paralisadas 

em função da limitação de circulação das pessoas e de produtos, levando a um declínio do setor 

com liquidações e falências de companhias aéreas e aeroportos. O declínio da atividade, de 

acordo com DUBE et al. (2021), foi abrupto, passando de aproximadamente 100 mil voos 

comerciais diários para 24 mil em menos de dois meses. A aviação é uma atividade globalizada 

e, portanto, as consequências foram diretamente sentidas no Brasil.  

Certamente a dificuldade de divulgar e realizar a pesquisa na condição inédita da 

pandemia foi uma limitação. Não há como se avaliar se seria possível ter uma maior e melhor 

divulgação ou se haveria uma procura maior de voluntários, sem considerar a situação imposta 

aos pilotos pela pandemia. A condição de realizar as entrevistas de forma remota também pode 

ser uma variável de difícil avaliação neste caso, pois a técnica da entrevista teve que ser 

adaptada à condição possível e segura, sem comprometer a qualidade dos dados informados. 
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7 RESULTADOS 

 

 

A pesquisa reuniu dados de caracterização da população e os dados das entrevistas. Os 

dados das entrevistas foram classificados considerando 3 tipos de eventos críticos, os relatos 

foram numerados de 1 a 12 e distribuídos de acordo com a Tabela 4. 

Tabela 4- Distribuições das situações de entrevista de acordo com os eventos críticos.  

 
Eventos Críticos Relatos  
Sistemas mecânicos da aeronave  1 a 7 
 Meteorologia  8 a 10 
Passageiros 11 e 12 

Fonte: Autora (2022) 

Os relatos realizados nas entrevistas receberam dois tipos de análise, os qualitativos são 

da análise cognitiva da tarefa e quantitativos estão de acordo com a taxonomia SWARM. 

Os dados da análise cognitiva da tarefa foram apresentados de acordo com a 

metodologia em 3 etapas: diagrama da tarefa, auditoria do conhecimento e simulação 

específica; no final é contemplada a análise do conhecimento (novato/ experiente). Os nomes 

das cidades, aeroportos e locais foram omitidos por questões éticas. 

O quadro 9 apresenta um quadro síntese das etapas com seus subitens e os quadros 

correspondes de acordo com a divisão por evento crítico. Após, é realizada a classificação dos 

eventos pela taxonomia SWARM e usando as narrativas dos eventos foram separados por fases. 

A pré-incidente, início do problema, ações imediatas, tomada de decisão, ações subsequentes e 

contenção do incidente, relacionados aos três elementos do ciclo perceptual: esquema 

(declarações relacionadas ao uso do conhecimento prévio, experiência e expectativa), mundo 

(declarações relacionadas a informações potenciais ou efetivamente disponíveis, incluindo 

coisas físicas, condições e situações efetivas) e ação (declarações de executar uma ação ou 

discutir ações potenciais que poderiam ser realizadas).
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Quadro 9 - Síntese da apresentação dos dados da análise cognitiva da tarefa de acordo com as etapas e eventos críticos. 

Etapa Subitens Eventos críticos 
Mecânicos 
(1-7) 

Meteorológicos 
(8-10) 

Passageiros 
11-12 

Diagrama da 
tarefa 

A) História na linha do tempo Quadros 10 e 10A Quadro 10 B Quadro 10C 
B) Pontos Críticos 
 

a. Tomada de Decisão 
b. Mudança da compreensão sobre o 

desenrolar do evento 
c. Ação que muda o curso dos 

eventos 
Auditoria do 
conhecimento 

A) Busca de Sinais Quadros 11 e 11 A Quadros 11 A e 
B 

Quadro 11 B 
B) Informação a. Qual informação? 

b. Como e onde busca? 
c. O que faz com ela? 

C)Procedimentos 
operacionais 

a. Cenário padrão? 
b. Treinamento? 

D) Metas e 
prioridades 

a. Quais eram no momento? 
b. Coisa mais importante? 

Quadros 12 e 12A Quadro 12 A e 
12 B 

Quadro 12B 
 

E) Opções a. Outros recursos disponíveis 
b. Como escolheu esta opção e 

rejeitou as outras? 
c. Esta escolha se baseia em regras? 

F) Experiência a. Algum treinamento ou 
experiência foi útil para a tomada 
de decisão? 

G) Modelos mentais b. Como pensou nas consequências 
desta ação? 

c. Criou algum tipo de imagem na 
sua cabeça? 

d. Imaginou o evento e como ele 
poderia evoluir? 

Quadro 13 Quadro 13 A Quadro 13A 
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Etapa Subitens Eventos críticos 
  Mecânicos 

(1-7) 
Meteorológicos 
(8-10) 

Passageiros 
11-12 

H) Tomada de 
decisão 

a. Como sabia que aquela era a 
coisa certa a fazer naquele ponto? 

b. Pressão do tempo estava 
envolvida na tomada de decisão? 

c. Quanto tempo você demorou 
para tomar a decisão? 

Quadros 14 e 14 A Quadro 14 A Quadro 14 B 

 I) Protocolos a. Você seguia algum protocolo 
naquele momento? 

Ponto 
Crítico/Simulação 
específica 

A) Questões sobre detecção de sinais e informações Quadro 15 Quadros 15 e 15 
A 

Quadro 15 A 
B) Avaliações e modelos mentais úteis 
C) Decisões, metas e prioridades 

Conhecimento do 
participante 

A) 
Novato/Experiente 

b. Se fosse um novato inexperiente 
que tipo de erro teria cometido e 
por quê? 

c. Será que saberia resolver? 
d. Se a situação fosse diferente, que 

impacto poderia ter em sua 
decisão? 

 

Quadros 16 e 16A Quadro 16 A e B Quadro 16 b 

 Experiência a. Que tipo de treinamento deveria 
ter sido oferecido antes daquela 
situação? 

 Ajudas a. Que tipo de conhecimento, 
informação, ferramentas ou 
tecnologia poderia ter ajudado? 

Fonte: Autor (2022) 
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7.1 ANÁLISE COGNITIVA DA TAREFA 

Quadro 10 – Classificação do diagrama da tarefa dos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 1 a 4. 

Eventos 
Críticos 

1.Diagrama da tarefa 
A) História na linha do tempo  B) Pontos Críticos:  

a. Tomada de 
decisão.  

b.  Mudança da 
compreensão sobre o 
desenrolar do evento. 

c. Ação que muda o 
curso dos eventos. 

1 Parada de motor intermitente, piloto 
decide retornar ao aeródromo de origem. 
(O previsto é pousar no aeródromo mais 
próximo). 

Retornar ao 
aeródromo de origem 
em vez de pousar no 
aeródromo mais 
próximo. 

Durante a parada do 
motor pesquisou várias 
possibilidades, não 
identificou o que estava 
ocorrendo. 

Não existe um 
procedimento previsto 
para este tipo de pane. 
Aeronave simples não 
tem checklist. 

2 Durante um voo de translado, a 
aeronave apresentou duas panes 
diferentes que aumentam a carga de 
trabalho da tripulação, depois da 
segunda pane o piloto decidiu mudar o 
destino do pouso final (que não é 
previsto pela empresa). 

Alternar para outro 
aeródromo antecipando 
o pouso para gerenciar 
melhor a pane. 

Analisou as 
possibilidades, tinha um 
colega experiente e um 
mecânico a bordo. Era o 
instrutor do sistema que 
estava em pane. 

Não existe um 
procedimento previsto 
para este tipo de pane, 
recorreu ao controle 
manual. 

3 Decolagem do aeroporto A, o trem do 
nariz do avião não recolheu. Não é uma 
emergência, mas é um limitador. 

 

Pedir uma órbita para 
ver o checklist, teria que 
voltar e pousar. 

Tentei recolher o trem de 
pouso. 

Colocamos na 
posição intermediária e 
o trem recolheu em 
seguida. 

4 Já estava me preparando para vir para 
o pouso quando a hélice começou a 
trepidar muito e não consegui visualizar 
qual era a falha. 

Decidi só tomar uma 
atitude quando 
entendesse o que estava 
acontecendo. O avião 
não estava caindo. 

Levei algum tempo para 
compreender o que estava 
acontecendo.  

Quando entendi 
resolvi reduzir o motor 
e seguir o checklist. 
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Quadro 10 A –Classificação do diagrama da tarefa dos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 5 a 7. 

Eventos 
Críticos 

1.Diagrama da tarefa 

 A) História na linha do tempo. B) Pontos Críticos:  

a. Tomada de decisão.  b. Mudança da 
compreensão sobre o 
desenrolar do evento. 

c. Ação que 
muda o curso dos 
eventos. 

5 Era uma navegação com um aluno, da cidade 
A, passando pela cidade B e retornando para a 
cidade A. Na volta, a aeronave perdeu potência, 
a rotação caiu, decidiram pousar na praia, 
ficaram sem comunicação e sem o GPS, quando 
viu a pista da Base X, mudou de ideia, 
decidiram pousar na Base X. 

Trocar o lugar do pouso 
na última hora. 

Tinham tempo e altura, 
inicialmente achou que não 
ia conseguir. 

A visualização 
da pista fez mudar 
de ideia. 

6 A aeronave teve uma pane e começou a ligar 
e desligar. Com 5 minutos de voo voltamos 
para a pista, a aeronave começou a pegar fogo, 
o piloto me empurrava para pular, pulei quando 
vi o chão, os outros não conseguiram. 

A energia caiu e voltou 
por 3 vezes, lembrou das 
sessões de simulador em 
que identificou que era 
uma pane elétrica. Decidiu 
voltar. 

Não havia fumaça, nem 
indicação de fogo. 

O fogo apareceu 
na aproximação, 
começou dentro da 
cabine. 

7 Voando no país A, por volta da meia-noite e 
com muita chuva, foi constatado que a aeronave 
não pressurizava após a decolagem, pediu para 
fazer uma espera, analisou a situação e achou 
que não devia voltar para a cidade B, decidiu 
voar para cidade C a baixa altitude. 

Prosseguir para a cidade 
C. 

Fez a análise durante a 
espera e considerou que 
teria que queimar o 
combustível para o pouso, 
resolver prosseguir em 
baixa altitude. 

Teria que fazer 
órbita por 2 horas. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 10 B – Classificação do diagrama da tarefa dos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 8 a 9. 

Eventos 
Críticos 

1.Diagrama da tarefa 

A) História na linha do tempo B) Pontos Críticos:  

a. Tomada de 
decisão.  

b.  Mudança da compreensão 
sobre o desenrolar do evento. 

c.  Ação que 
muda o curso dos 
eventos. 

8 Chegando no aeroporto A, o piloto teve 
que arremeter por duas vezes devido ao 
tempo ruim. Na segunda tentativa não estava 
enxergando nada, não sabia como o 
comandante estava vendo alguma coisa, 
quando já estava bem perto do solo o 
comandante decidiu arremeter, o copiloto 
achou que deveria ter sido enfático e não 
permitir aquela situação crítica.   

Não interferir na 
decisão do 
comandante. 

Deveria ter assumido o 
comando e não chegar na 
situação crítica. 

A decisão do 
comandante em 
arremeter. 

9 Voo da cidade A para a cidade B, o tempo 
era de 2 horas de voo, tinha combustível para 
o retorno, o tempo estava ruim.  Achou 
melhor pousar, teve que sair do 
procedimento da empresa, não estava 
avistando a cidade, o copiloto sugeriu 
retornar, arremeter e retornar, sabia que o 
tempo no retorno estava ruim. Tinha 
experiência, conhecia o local, tinha a 
referência do rio e sabia que na região não 
tinha morro. Desci na direção do rio e passei 
para a parte de baixo da camada, avistei a 
cidade e segui para o pouso. 

Decidi em função 
do tempo ruim. 

Achei melhor pousar e não 
contar com a sorte no retorno.  

Conhecia a 
região. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 10 C – Classificação do diagrama da tarefa dos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 10 a 12. 

Eventos 
Críticos 

1.Diagrama da tarefa 

A) História na linha do tempo B) Pontos Críticos: 

a. Tomada de 
decisão.  

b. Mudança da 
compreensão sobre o 
desenrolar do evento. 

c. Ação que muda o 
curso dos eventos. 

10 A jornada começou atrasada, eram 5 etapas 
e na quarta etapa a condição meteorológica 
começou a piorar, o pouso foi visual. Depois 
da decolagem o tempo voltou a piorar e a 
tripulação iria regulamentar se decidisse ficar. 

Tive que decidir 
entre seguir para o 
pouso ou alternar. 
Depois tive que 
decidir entre 
decolar ou ficar. 

Segui para o pouso, tive 
que arremeter e ficar na 
espera. Depois na 
decolagem decidi 
novamente seguir mesmo 
com o tempo ruim. 

O combustível foi sendo 
consumido, tive que seguir 
para a aproximação visual. 
A tripulação iria 
regulamentar5. 

11 Havia um passageiro para embarcar com 
uma restrição médica, não estava previsto na 
regra. A empresa tem uma limitação para 
esses casos, mas não contempla todas as 
situações. 

Decidi embarcar 
o passageiro, não 
havia ameaça para 
a vida dele e nem 
dos outros 
passageiros. 

Pensei no aspecto legal. O passageiro podia 
morrer se não fosse 
embarcado. 

12 Estava na cidade A e chegou uma 
ambulância com um passageiro, tínhamos que 
remover 3 fileiras de cadeiras da aeronave 
para acomodar a maca. 

 

Fui conversar 
com o médico. 

Ele disse que não era 
doença infecciosa e podia 
salvar a vida da pessoa. 

 

Pensei que podia ser um 
familiar meu. 

 
5 Regulamentar - gíria usada pelos tripulantes quando estão próximos de ultrapassar a duração de tempo para o trabalho previsto na legislação do aeronauta. ( s/ref) 
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Quadro 11 – Classificação da auditoria do conhecimento, itens A) busca de sinais, B) Informação e C) procedimentos operacionais dos eventos 
críticos relatados nas entrevistas numeradas de 1 a 5. 

 
Eventos 

Críticos 
2. Auditoria do conhecimento 
A) Busca de 

sinais 
B) Informação C) Procedimentos operacionais 
a. Qual informação? b. Como e onde 

busca? 
c. O que faz com 

ela? 
a. Cenário 

padrão  
b. Treinamento 

1 Não havia sinal 
significativo. 

Checou o 
combustível. 

Ligou e desligou 
tudo que era 
possível. 

Analisou 4 
hipóteses: 
combustível, mistura, 
manutenção da 
altitude e pouso 
imediato. 

Não existe 
procedimento para 
o tipo de pane. 

Não existe 
treinamento para a 
pane. 

2 Aviso no painel 
da aeronave. 
Percebeu um 
vazamento no 
sistema hidráulico. 

Lembrou que foi o 
mesmo mecânico que 
trocou as duas bombas 
elétricas, isso não é 
comum. 

É instrutor desse 
sistema, o outro 
piloto era checador 
de sistemas. 

Analisou e decidiu 
antecipar o pouso e 
configurar a 
aeronave antes do 
previsto. 

Não é uma pane 
padrão, não existe 
no checklist. 

Não há 
treinamento para 
ela, tinha 
conhecimento 
próprio. 

3 A informação está 
no painel. 

A luz vermelha 
indica que o trem não 
recolheu. 

Faz parte da 
rotina. 

Busquei a 
informação no 
checklist. 

Não é o padrão. Não é treinado, 
tive uma pane 
parecida uma 
semana antes. 

4 Entender a 
situação. 

Identifiquei qual era 
o motor primeiro. 

Resolvi reduzir 
o motor. 

Depois fui para o 
checklist. 

No cenário 
padrão tenho que 
ir ao checklist 
primeiro. 

No treinamento 
você já está 
esperando a 
emergência. 

5 A aeronave é 
muito simples. 

A informação neste 
caso é visual. 

Conseguiu 
visualizar a pista e 
mudou de ideia. 

Fiz uma análise da 
velocidade de 
planeio para chegar à 
pista. 

O padrão seria 
não trocar as 
funções a bordo. 

É uma 
emergência 
comum, faz 
treinamento 
contínuo. 
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Quadro 11 A – Classificação da auditoria do conhecimento, itens A) busca de sinais, B) Informação e C) procedimentos operacionais dos eventos 
críticos relatados nas entrevistas numeradas de 6 a 9. 
 

Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 

A) Busca de sinais B) Informação C) Procedimentos operacionais 

a. Qual informação? b. Como e 
onde busca? 

c. O que faz 
com ela? 

a. Cenário 
padrão  

b. 
Treinamento 

6 Não havia 
indicação de sinal, 
apenas a pane do 
sistema, que ligou e 
desligou 3 vezes. 

Não houve indicação, 
sabia por que tinha feito 
no simulador. 

Havia a 
informação no 
checklist. 

Sabia que já 
haviam ocorrido 
acidentes 
parecidos. 

Foi um problema 
devido à 
modificação 
indevida, 
colocaram uma 
bateria de 
caminhão. 

Tinha 
treinamento de 
abandono de 
aeronave quando 
fui militar. 

7 Aviso no painel. Despressurização. Não precisa 
buscar. 

Aplicar o 
procedimento 
padrão. 

Retornaria para o 
aeródromo de onde 
havia decolado. 

Consultou a 
equipe (CRM) e 
tomaram a 
decisão. 

8 Manuais de voo e 
normas da empresa. 

A informação neste 
caso é visual, tem que 
ver a pista 

É uma 
interação entre o 
interior (painel) 
e as referências 
visuais externas 

É o que está 
vendo no 
momento. 

A situação se 
repete muitas 
vezes, o piloto tem 
que arremeter. 

O treinamento 
é para a 
arremetida. 

9 Análise da carta 
meteorológica. 

Tempo ruim no 
retorno. 

Recurso 
disponível na 
decolagem. 

Analiso a 
melhor 
alternativa. 

Não, foge ao 
padrão em 90%. 

Não é 
previsto. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 11 B– Classificação da auditoria do conhecimento, itens A) busca de sinais, B) Informação e C) procedimentos operacionais dos eventos 
críticos relatados nas entrevistas numeradas de 10 a 12 

 
Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 

A) Busca de 
sinais 

B) Informação C) Procedimentos operacionais 

a. Qual 
informação? 

b. Como e onde 
busca? 

c. O que faz com 
ela? 

a. Cenário padrão  b. 
Treinamento 

10 Tinha a 
condição visual 
para o pouso. 
Decidi continuar o 
voo até o final. 

O voo por 
instrumento não 
era aconselhável. 
Existe um limite 
operacional. 

Achei que a 
condição do pouso 
visual era segura. 

Tinha combustível e 
podia não ter para o 
alternado. Depois do 
momento da 
decolagem decidi 
seguir até a cabeceira 
da pista, era seguro. 

Não é previsto 
seguir para o pouso 
visual, o certo seria 
ir para o alternado. 
Fui até o limite 
operacional. 

Foi um 
cenário 
específico. 

11 Tive que buscar 
uma informação 
especializada. 

Teria que me 
defender 
legalmente se 
acontecesse 
alguma coisa. 

Conversei com 
o médico. 

Decidi levar o 
passageiro. 

O cenário padrão 
seria entrar em 
contato com a 
empresa e aguardar a 
decisão dela. 

 

O treinamento 
não contempla 
todas as 
situações. 

12 Entender a 
situação. 

Tenho que saber 
qual é a regra, o 
manual muda 
muito. 

O despachante 
quer empurrar o 
problema, os 
comissários sabem 
assessorar melhor. 

 

Neste caso decidi 
com o coração. 

Não é o cenário 
padrão, deveria saber 
com antecedência. 

A regra está 
somente no 
manual, não é 
treinada, muda 
muito. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 12 – Classificação da auditoria do conhecimento, itens D) metas e prioridades, E) opções e F) experiência dos eventos críticos relatados 
nas entrevistas numeradas de 1 a 4. 

 
Eventos 
Críticos  

2. Auditoria do conhecimento 
D) Metas e prioridades E) Opções F) Experiência 

a. Quais eram 
no momento. 

b. Coisa 
mais 
importante. 

a. Outros 
recursos 
disponíveis. 

b. Como 
escolheu esta 
opção e rejeitou 
outras? 

c. Esta escolha 
se baseia em 
regras? 

a. Algum treinamento ou 
experiência foi útil para a 
tomada da decisão? 

1 Voar o avião.  Chegar em 
algum lugar. 

Achou que se o 
motor não parasse 
novamente não ia 
morrer nem quebrar 
o avião. 

A experiência 
ajudou a decidir. 

-  Lembrou de um instrutor 
antigo: se tem que comer 
um elefante, coma aos 
pedaços – foi quebrando os 
problemas em partes e 
resolvendo um de cada vez. 

2 Fazer o mínimo 
de coisas possível, 
diminuir a carga 
de trabalho. 

A chance de 
errar é menor. 

Depois de algum 
tempo achou que 
podia ter usado a 
bomba auxiliar.  

Para diminuir 
a carga de 
trabalho. 

Não há regras 
para essa situação. 

O fato de ser instrutor do 
sistema, ter outro piloto 
experiente a bordo e o 
mecânico para ajudar na 
análise. 

3 Queria 
prosseguir o voo. 

Resolver 
com calma. 

Tem que ter 
airmanship (bom 
senso). 

Tive um 
evento parecido 
uma semana 
antes. 

Não, coloquei o 
trem em neutro 
primeiro, o 
checklist manda 
pôr em cima. 

A experiência ajudou. 

4 Entender o que 
estava 
acontecendo. 

Foi a minha 
experiência, o 
cabelo branco. 

Seguir o 
checklist. 

Tinha que 
entender o que 
estava 
acontecendo 
primeiro. 

Primeiro tomei 
uma decisão 
depois segui as 
regras. 

O que eu vivi, o que eu 
ouvi, o que eu li, leio muito 
sobre acidentes. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 12 A – Classificação da auditoria do conhecimento, itens D) metas e prioridades, E) opções e F) experiência dos eventos críticos relatados 
nas entrevistas numeradas de 5 a 8. 

 
Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 

D) Metas e prioridades E) Opções F) Experiência 

a. Quais 
eram no 
momento. 

b. Coisa 
mais 
importante. 

a. Outros 
recursos 
disponíveis. 

b. Como escolheu essa 
opção e rejeitou outras. 

c. Essa escolha 
se baseia em 
regras? 

a. Algum treinamento 
ou experiência foi útil 
para a tomada da 
decisão? 

5 A meta era 
pousar de 
forma segura. 

Ter trocado a 
função com o 
aluno. 

Poucos recursos, 
aeronave muito 
simples. 

Tinha tempo e altura 
para chegar à pista. 

Em parte, não 
é comum trocar 
as funções a 
bordo. 

Treinamento e 
experiência. 

6 Era retornar 
e pousar. 

Sair da 
aeronave. 

Não havia 
outros recursos. 

Foi uma decisão 
instintiva, grupar o corpo e 
pular. 

Tinha treinado 
na vida militar. 

O treinamento da vida 
militar. 

7 Seguir para 
o destino. 

Chegar ao 
destino. 

Era possível 
seguir em um nível 
mais baixo. 

A meteorologia e a 
experiência de voar na 
região, podem ocorrer 
chuvas de 12 ou 13 horas. 

A regra seria 
retornar. 

A experiência de voar 
no local foi decisiva. 

8 Pousar. Ver a pista. Deveria ter 
assumido o 
comando e 
arremetido antes. 

Fiquei apenas 
observando, achei que ele 
sabia o que estava fazendo.  

Não, a regra 
diz que é para 
arremeter. 

O treinamento de 
CRM, hoje não faria 
mais isso.  

 
Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 12 B – Classificação da auditoria do conhecimento, itens D) metas e prioridades, E) opções e F) experiência dos eventos críticos relatados 
nas entrevistas numeradas de 9 a 12. 
 

Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 

D) Metas e prioridades E) Opções F) Experiência 

a. Quais eram no 
momento. 

b. Coisa 
mais 
importante. 

a. Outros 
recursos 
disponíveis. 

b. Como escolheu 
essa opção e rejeitou 
outras. 

c. Essa escolha se 
baseia em regras? 

a. Algum treinamento 
ou experiência foi útil 
para a tomada da 
decisão? 

9 A situação 
poderia ficar crítica 
no retorno e 
poderia ficar sem 
combustível. 

A operação 
ser segura. 

Não, o pior 
seria ficar sem 
combustível. 

Tinha 
experiência.  

Não foi baseada 
na regra, neste caso 
a regra poderia levar 
a uma situação 
crítica (morre 
agarrado na regra). 

Já tinha feito isso em 
outra empresa, são 
procedimentos previstos 
pela ICAO, mas não são 
homologados aqui. 

10 Seguir para o 
destino. 

Tomar a 
decisão de 
forma segura. 

Estava dentro 
dos limites 
operacionais. 

Decidi seguir até 
o limite operacional 
para tomar a 
decisão. 

Sim, ficar ou sair 
e estender a jornada 
sem apoio no local. 

Não temos 
treinamento de tomada 
de decisão. 

11 A vida do 
paciente. 

A vida do 
paciente. 

Tomei a 
decisão depois de 
conversar com o 
médico. 

Pensei nas 
situações de 
abandono da 
aeronave em que a 
vida das pessoas é 
mais importante. 

A regra não 
contempla este caso. 

Pensei no aspecto 
legal, conheço o aspecto 
legal. 

12 Ajudar a pessoa. Salvar a 
vida dela. 

Seguir o que 
estava previsto. 

Foi com o 
coração. 

Não foi. Somos treinados para 
tomar decisões técnicas. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 13– Classificação da auditoria do conhecimento, item G) modelos mentais dos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 1 
a 7. 
 

Eventos 
Críticos  

2. Auditoria do conhecimento 
G) Modelos mentais 

a. Como pensou nas consequências 
desta ação. 

b. Criou algum tipo de imagem em sua cabeça? c. Imaginou o evento e 
como ele poderia evoluir? 

1 Pensou nas consequências de ter um 
acidente. 

Pousar no sentido contrário da rodovia, no cinto 
de segurança que podia apertar e não conseguir se 
mexer. 

Investigação e ter que tirar 
nova licença. 

2 Fiz um procedimento que foi 
questionado pela empresa. 

O meu conhecimento, do outro piloto e do 
mecânico ajudaram. 

-  

3 Não é uma emergência, o tempo estava 
bom e podia tomar uma decisão com 
calma. 

Não. Poderia voltar e pousar. 

4 Tinha experiência. Já fiz no simulador. Não achei que era uma 
coisa crítica, foi um susto. 

5 Pensei que poderia não chegar à pista 
devido à distância. 

Não me lembro. Não foi discutido. 

6 Não pensei. Não me lembro. A pane intermitente é para 
um sinal crítico. 

7 Conversou com a equipe. O conhecimento do voo manual. Poderia entrar em uma 
situação crítica. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 13 A – Classificação da auditoria do conhecimento, item G) modelos mentais dos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 
8 a 12. 
 

Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 

G) Modelos mentais 

a. Como pensou nas consequências 
dessa ação. 

b. Criou algum tipo de imagem em sua 
cabeça? 

c. Imaginou o evento e como ele 
poderia evoluir? 

8 No momento achei que a situação 
estava controlada. 

Devia ter falado para o piloto arremeter. Seria a colisão com a pista. 

9 Pensei e assumi que podia dar errado. A empresa ia em cima, quebrou uma regra. Se tivesse voltado seria pior. 

10 Estava coberto pelas regras. Decidi ir até o limite. Poderia voltar atrás e decidir ficar. 

11 Pensei que a pessoa poderia morrer. Pensei na situação de abandono da aeronave. 
A vida é prioritária. 

Havia um risco eminente à vida. 

12 A consequência seria a pessoa morrer 
a bordo.  

Foi uma questão de consciência. Com o óbito. 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 14 – Classificação da auditoria do conhecimento, itens: H) tomada de decisão e I) protocolos dos eventos críticos relatados nas entrevistas 
numeradas de 1 a 5. 
 

Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 
H) Tomada de decisão I) Protocolos 

a. Como sabia que 
aquela era a coisa certa a 
fazer naquele ponto? 

b. Pressão do tempo estava 
envolvida na tomada de decisão? 

c. Quanto tempo você 
demorou para tomar a 
decisão? 

a. Você seguia algum 
protocolo naquele 
momento? 

1 Não sabia. Não sei, já que estava ruim vamos 
tentar melhorar, fazia muitos voos de 
experiência, conseguia identificar as 
panes. 

Não sei. Não. 

2 Analisamos a situação 
por 1 ou 2 minutos e 
tomamos a decisão. 

Não. 1 ou 2 minutos. Não. 

3 A experiência ajudou, o 
treinamento é importante. 

Não. Consegui decidir com calma 
e resolver. 

Em parte, olhei o 
checklist e fiz de forma 
diferente, alertei os 
passageiros do problema. 

4 Achei que era 
conhecimento-experiência-
instinto. (foi ao contrário). 

Não. Não sei. No início não, depois 
segui o previsto. 

5 Tinha tempo Não. O tempo passa diferente 
nessas situações, desde a pane 
parcial até a pane total não 
prestou atenção no tempo. 

Não segui o protocolo 
que estava previsto. 

 
Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 14 A – Classificação da auditoria do conhecimento, itens: H) tomada de decisão e I) protocolos dos eventos críticos relatados nas 
entrevistas numeradas de 6 a 10. 
 

Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 

H) Tomada de decisão I) Protocolos 

a. Como sabia que aquela 
era a coisa certa a fazer 
naquele ponto? 

b. Pressão do tempo estava 
envolvida na tomada de 
decisão? 

c. Quanto tempo você 
demorou para tomar a decisão? 

a. Você seguia algum 
protocolo naquele momento? 

6 Retornar devido a um sinal 
crítico. 

Tinha que voltar 
imediatamente. 

Decidi quando vi que era 
uma pane intermitente. 

O checklist diz para retornar 
no caso de pane intermitente. 

7 Experiência e a condição 
meteorológica na rota. 

Não. Não sei. O protocolo previsto para o 
voo com cálculos manuais. 

8 Não sabia. Sim. Fiquei somente aguardando. Respeitei a decisão do 
comandante. 

9 O retorno seria pior. Sim, pressão do tempo 
versus combustível, tinha que 
contar com a cumplicidade do 
copiloto. 

Foi rápido. Não, para descumprir a 
regra tem que contar com a 
cumplicidade do copiloto. 

10 Estava dentro do limite 
operacional. 

Sim, a tripulação iria 
regulamentar. 

Tomei a decisão de decolar 
no último minuto. 

 

Estava dentro do limite. 

Fonte: Autor (2021) 
 



 96 

Quadro 14 B– Classificação da auditoria do conhecimento, itens: H) tomada de decisão e I) protocolos dos eventos críticos relatados nas entrevistas 
numeradas de 11 a 12. 
 
 

Eventos 
Críticos 

2. Auditoria do conhecimento 

H) Tomada de decisão I) Protocolos 

a. Como sabia que aquela 
era a coisa certa a fazer 
naquele ponto? 

b. Pressão do tempo 
estava envolvida na tomada 
de decisão? 

a. Como sabia que aquela era a 
coisa certa a fazer naquele ponto? 

b. Pressão do tempo 
estava envolvida na tomada 
de decisão? 

11 A vida é prioritária. O tempo é um aspecto 
importante, tinha que decidir 
logo. 

Pensei no tempo como um fator 
determinante e ordenei o meu 
pensamento.  

Não. Priorizei a vida do 
passageiro. 

12 Decidi com o coração. Não havia pressão do 
tempo. 

Não sei. Não. Priorizei a vida do 
passageiro. 

 
Fonte: Autor (2021) 
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Na terceira etapa, o cenário do evento é retomado, o entrevistador faz um resumo da 

situação narrada pelo entrevistado como se fosse uma retrospectiva para que sejam mais bem 

compreendidos e analisados os julgamentos e a avaliação dos conhecimentos ou informações 

que levaram à decisão. 

 Na quarta e última parte da análise ocorre a uma comparação para analisar os possíveis 

erros, ações ou críticas e é feita uma análise de como seria se o evento crítico tivesse ocorrido 

com um novato ou alguém inexperiente na mesma situação.  
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Quadro 15– Classificação dos pontos críticos dos eventos relatados nas entrevistas numeradas de 1 a 8. 
 

Eventos 
Críticos 

3. Ponto crítico (simulação específica) 
A) Questões sobre detecção de sinais e 

informações 
B) Avaliações e modelos 

mentais úteis 
C) Decisões, metas e prioridades 

1 Era uma pane intermitente. Conhecimento prévio de voos 
de experiência.  

Decidir retornar para o aeródromo de 
origem.  

2 Havia informações no painel do avião, não 
havia procedimento. 

O conhecimento prévio dos 
sistemas. 

Alternar o pouso para outro aeroporto 
não programado.   

3 Tem que ler o checklist. Tem que ter assertividade. Tem que ter experiência para fazer isso. 
 

4 Usei minha experiência para entender o que 
estava acontecendo. 

Foi o cabelo branco. Decidi de acordo com minha 
experiência. 

 
 

5 A evolução das panes. Aprendi com o evento. Foi importante manter a comunicação 
com o aluno o tempo todo. 

 
6 Pane intermitente Experiência do simulador e da 

vida militar. 
A decisão foi instintiva, grupar e pular. 
 

7 A informação sobre a despressurização 
estava disponível no painel. 

Conhecimento da operação sem 
automação. 

Seguir para o destino previsto. 

8 As informações são visuais. A experiência teria me ajudado.  Decidi concordar com o CMT, mesmo 
pensando diferente. 

Fonte: Autor (2021) 
 
 
 
 
 
Quadro 15 A– Classificação dos pontos críticos dos eventos relatados nas entrevistas numeradas de 9 a 12. 
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Eventos 
Críticos 

3. Ponto crítico/ simulação específica 

A) Questões sobre detecção de sinais e 
informações 

B) Avaliações e modelos mentais úteis C) Decisões, metas e 
prioridades 

9 Tem que ter experiência para fazer isso. Sobre a floresta é normal fazer isso. A eletrônica tira a decisão 
da mão do Comandante. 

10 O momento de decidir pelo pouso visual e de 
seguir para a decolagem com a situação 
meteorológica crítica.  

Uso a experiência anterior, analiso que 
quero ter tempo para decidir e não deixar o 
tempo decidir para mim. 

O combustível para o 
alternado é o meu limite. 

11 Reuni as informações que achei importantes. Usei a evacuação da aeronave como uma 
referência. 

A decisão foi baseada na 
necessidade e no aspecto 
legal. 

 
12 Foi um evento não técnico. Usei o coração. A prioridade foi a vida da 

pessoa. 
Fonte: Autor (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 16– Classificação do conhecimento do participante nos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 1 a 5. 
 

Eventos 
Críticos 

4. Conhecimento do participante 
A. Novato – Experiente B. Experiência C. Ajudas 
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a) Se fosse um 
novato inexperiente que 
tipo de erro teria 
cometido e por quê? 

b) Será que 
saberia 
resolver? 

c) Se a situação fosse 
diferente, que impacto 
poderia ter em sua 
decisão? 

a) Que tipo de treinamento 
deveria ter sido oferecido antes 
daquela situação? 

a) Que tipo de 
conhecimento, 
informação, ferramentas 
ou tecnologia poderia ter 
ajudado? 

1 Um novato teria 
pousado no primeiro 
lugar possível. 

Creio que 
não. 

Normalmente teria 
seguido a regra. 

Passei a ensinar para os 
instrutores para quem dava 
treinamento sem todos os sinais 
previstos e simular este tipo de 
situação.  

Aeronave muito 
simples. 

2 Não há 
procedimento. Não sei 
como resolveria. 

Creio que 
não. 

Seguir o checklist. O treinamento deveria ir 
além do procedimento e não 
inibir a capacidade de 
raciocínio do piloto.  

Mais conhecimento 
dos sistemas.  

3 O fato de ter pouca 
experiência faz com 
que não tenha atitude. 

Acho que 
não, por falta 
de voo 
manual. 

-  Deveria ter treinamento 
manual, a automação cria 
dependência. 

Não ter apenas o 
treinamento padrão no 
simulador. 

4 Seguiria o que 
estava previsto. 

Seguiria 
somente o 
manual. 

Se fosse mais jovem 
teria feito diferente. 

A experiência é um conjunto 
de treinamentos. 

O piloto hoje é 
treinado para ser um 
gerente de processos. 

5 Acho que não. Acho que 
não. 

Não sei. Treinamento para este tipo 
de pane. 

Uma cobrança maior 
do planejamento do voo. 

Fonte: Autor (2021) 
 
 
 
 
Quadro 16A – Classificação do conhecimento do participante nos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 6 a 9. 
 

Eventos 
Críticos 

4. Conhecimento do participante 
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A. Novato – Experiente B. Experiência C. Ajudas 

a) Se fosse um 
novato inexperiente, 
que tipo de erro teria 
cometido e por quê? 

b) Será que 
saberia resolver? 

c) Se a situação fosse 
diferente, que impacto 
poderia ter em sua 
decisão? 

a) Que tipo de treinamento 
deveria ter sido oferecido antes 
daquela situação? 

a) Que tipo de 
conhecimento, 
informação, 
ferramentas ou 
tecnologia poderia ter 
ajudado? 

6 Não sei. Não sei. Não pular? A experiência da vida militar 
ajudou. 

O cinto foi 
modificado depois do 
meu acidente. 

7 Seguiria o que 
estava previsto. 

Não sei. Não sei. O piloto deveria ter mais 
treinamento de situações sem 
automação e só ir para a linha 
aérea depois de voar com 
aeronaves menores. 

A aeronave tinha o 
mínimo de tecnologia, 
o piloto tem que saber 
voar sem automação. 

8 Pilotos novos 
saem do aeroclube 
com poucas horas e 
têm dificuldades. 

Compensa com 
conhecimento 
teórico (estudo). 

Não sei. Deveria ter usado mais a 
minha experiência. 

Tenho muito 
conhecimento porque 
fui mecânico e isso 
ajuda muito. 

9 Os pilotos hoje só 
seguem as regras. 

Não. Os pilotos hoje não 
sabem onde estão 
voando, deveriam 
conhecer as cartas do 
terreno, joga tudo no 
computador e não sabe 
resolver. 

Mais voo visual, treinar o 
voo manual, tem que saber ler a 
carta. 

- 

Fonte: Autor (2021) 
Quadro 16B – Classificação do conhecimento do participante nos eventos críticos relatados nas entrevistas numeradas de 10 a 12. 

 
Eventos 4. Conhecimento do participante 
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Críticos A. Novato – Experiente B. Experiência C. Ajudas 

a) Se fosse um novato 
inexperiente, que tipo de 
erro teria cometido e por 
quê? 

b) Será que 
saberia 
resolver? 

c) Se a situação 
fosse diferente, que 
impacto poderia ter 
em sua decisão? 

a) Que tipo de 
treinamento deveria ter 
sido oferecido antes 
daquela situação? 

a) Que tipo de 
conhecimento, informação, 
ferramentas ou tecnologia 
poderia ter ajudado? 

10 Não sou experiente. Consegui 
resolver. 

A situação não foi 
típica. 

Não somos treinados 
para decidir, treinamos 
apenas a técnica. 

Tenho dificuldade em 
encontrar referências para 
decidir, somos incentivados a 
não tomar decisões. 

11 Não sei. Não sei. São situações não 
previstas. 

Conhecer os aspectos 
legais fez diferença. 

Tecnologia não ajudaria 
neste caso. 

12 Não sei. Não sei. Não sei Temos o treinamento de 
LOFT, mas não traz 
muitas consequências. 

Deveriam ser exigidas mais 
competências do piloto. 

Fonte: Autor (2021) 
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7.2 TAXONOMIA SCHEMA WORLD ACTION RESEARCH METHOD - 

SWARM 

 

 

As tabelas seguem o mesmo critério usado na análise cognitiva da tarefa de acordo com 

os temas dos incidentes críticos: eventos ligados a falhas no sistema mecânico da aeronave 

(eventos críticos de 1 a 7), problemas relacionados à meteorologia (eventos críticos de 8 a 10) 

e eventos relacionados a passageiros (eventos críticos 11 e 12).  

Os quadros 17 e 17A apresentam os segmentos classificados na categoria esquema e 

identificam os aspectos relacionados à experiência prévia. 

Os quadros 18 e 18A apresentam os segmentos classificados na categoria mundo e 

incluem os aspectos físicos e do ambiente. 

Os quadros 19 e 19A apresentam a codificação dos segmentos classificados na 

categoria ação e identificam as ações declaradas.  
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Quadro 17 – Classificação dos segmentos de acordo com as fases de desenvolvimento na categoria Esquema, nos eventos críticos relatados nas 
entrevistas numeradas de 1 a 7. 

 

Esquema 

Eventos 
Críticos 

Pré-incidente Início do Problema Ações Imediatas Tomada de Decisão Ações 
Subsequente
s 

Contenção 
do incidente 

1 Voo de translado de 
aeronave. 

Dividir o problema em 
pequenas partes. 

Era piloto de 
experiência do avião. 

Pensou em 4 
possibilidades. 

Voltar ou 
pousar na 
rodovia. 

 - 

2 Voo de translado de 
aeronave. 

Tinha conhecimento 
teórico. 

Sou instrutor do 
sistema que estava 
em pane. 

Conhecimento da 
tripulação. 

 -  - 

3 Decidir com calma. Experiência anterior de 
voo. 

Experiência anterior 
da situação. 

Repetir o processo feito 
anteriormente. 

 - - 

4  - Experiência passada.  - Experiência treinada. A ação veio 
antes do 
protocolo. 

- 

5  - Experiência anterior de 
voo. 

 -  - Pousar de 
forma segura. 

- 

6 Sabia que já tinha 
acontecido antes. 

Já tinha feito no  
simulador. 

Já tinha pulado do 
avião (militar). 

Experiência treinada e 
vivenciada no passado. 

Sobreviver. - 

7  -  - Seguir para o destino, 
estava com muito 
combustível. 

Conhecimento do voo 
manual. 

- - 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 17 A – Classificação dos segmentos de acordo com as fases de desenvolvimento na categoria Esquema, nos eventos críticos relatados nas 
entrevistas numeradas de 8 a 12. 

 

Esquema 

Eventos 
Críticos 

Pré-incidente Início do Problema Ações Imediatas Tomada de Decisão Ações 
Subsequentes 

Contenção 
do incidente 

8 Pouso crítico. Faltou experiência 
para decidir. 

Faltou experiência para 
decidir. 

 - Não fez nada.  - 

9  - Experiência anterior 
de voo. 

Experiência anterior do 
local. 

Experiência anterior.  -  - 

10 Conhecia as regras. Não somos treinados 
para decidir. 

Decidi ir até o limite. Decidi na última 
hora. 

 -  - 

11  - Experiência anterior 
de legislação. 

 -  - Pensei no tempo 
como aspecto 
decisivo. 

 - 

12  -  -  - Experiência afetiva.  -  - 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 18 – Classificação dos segmentos de acordo com as fases de desenvolvimento na categoria Ação, nos eventos críticos relatados nas 
entrevistas numeradas de 1 a 7. 

 
Ação 

Eventos 
Críticos 

Pré-incidente Início do 
Problema 

Ações Imediatas Tomada de Decisão Ações Subsequentes Contenção 
do incidente 

1 Voar o avião. Voar o avião.  Ligou e desligou 
tudo que era 
possível. 

Monitoramento. Monitoramento. Voar o 
avião. 

2  - Percebeu um 
vazamento no 
sistema hidráulico. 

 - Alternar o pouso para 
outro aeroporto não 
programado.  

Configurar a aeronave 
para o pouso antes do 
previsto. 

Voar o 
avião. 

3  - Prosseguir o voo Leu o checklist. Alertou os passageiros. Mudou o 
procedimento previsto. 

Voar o 
avião. 

4  -  - Identificar o 
problema. 

Reduzi o motor. -  - 

5 Pousar  Voar o avião. Voar o avião. Assumi o comando.  -  - 

6  - Voltar para a pista. Pousar. Pular do avião.  -  - 

7 Voar o avião. Conversou com a 
tripulação. 

Manter o avião a 
baixa altitude. 

Voar a baixa altura. - - 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 18 A – Classificação dos segmentos de acordo com as fases de desenvolvimento na categoria Ação, nos eventos críticos relatados nas 
entrevistas numeradas de 8 a 12. 

 
Ação 

Eventos 
Críticos 

Pré-incidente Início do 
Problema 

Ações Imediatas Tomada de Decisão Ações Subsequentes Contenção 
do incidente 

8 Pousar.  -  - Arremetida do 
comandante. 

 -  - 

9  - Voo visual.  - Não retornar. Procedimento 
previsto não 
homologado. 

Pousar. 

10 Condição visual 
para o pouso. 

 - Não seguir para o 
alternado. 

Pousar. Não estender a 
jornada. 

Estava dentro 
das regras. 

11  - Salvar a vida do 
doente. 

Embarcar o 
passageiro doente. 

Assumir o risco do ponto 
de vista legal. 

 -  - 

12  -  - Reunir informação. Priorizar a vida do 
passageiro. 

Autorizar o 
embarque. 

 - 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 19 – Classificação dos segmentos de acordo com as fases de desenvolvimento na categoria Mundo, nos eventos críticos relatados nas 
entrevistas numeradas de 1 a 7. 
 
Mundo 
Eventos 
Críticos 

Pré-incidente Início do 
Problema 

Ações Imediatas Tomada de Decisão Ações 
Subsequentes 

Contenção do 
incidente 

1 Pane intermitente. Não mantinha a 
altitude. 

Checou o combustível. Aeronave muito simples.  -  - 

2  Voo longo. Acendeu uma luz 
no painel. 

 - Conversou com a 
tripulação. 

 - Antecipou o 
local do pouso 
para um 
aeródromo com 
recursos.  

3  - Trem de pouso 
do nariz não 
recolheu após a 
decolagem. 

Luz indicativa no painel 
em vermelho. 

Olhei no checklist. Pedi uma órbita.  - 

4 Descida. Trepidação da 
hélice. 

 - Seguir a informação do 
checklist. 

Olhei o checklist. - 

5 Voo de instrução. Rotação do 
motor caiu. 

Visualizou a pista. Tinha tempo e 
combustível. 

  A distância da 
pista. 

6 A aeronave ligou e 
desligou 3 vezes. 

Fogo.  -  -  -  - 

7 Voo noturno e 
muita chuva. 

Indicação no 
painel de 
despressurização. 

 - Conhecimento do clima e 
terreno na região. 

- - 

Fonte: Autor (2021) 
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Quadro 19 A – Classificação dos segmentos de acordo com as fases de desenvolvimento na categoria Mundo, nos eventos críticos relatados nas 
entrevistas numeradas de 8 a 12. 
 
Mundo 

Eventos 
Críticos 

Pré-incidente Início do 
Problema 

Ações Imediatas Tomada de Decisão Ações 
Subsequentes 

Contenção do 
incidente 

8 Tempo ruim. Não viu a pista.  -  -  -  - 

9 Tempo ruim.  - -  Não retornar.  - Tinha 
combustível. 

10 Atraso no início da 
jornada. 

Condição 
meteorológica 
degradada. 

Condição visual da 
pista. 

Prosseguir mesmo com o 
tempo ruim. 

Legislação. A aeronave não 
ficou retida por 
causa da 
regulamentação. 

11  - Procedimento 
humanitário. 

 - Avaliação especializada 
(médico). 

 - - 

12 Passageiro doente. Alterar a 
configuração dos 
bancos da 
aeronave. 

Consultar o manual.  -  - - 

Fonte: Autor (2021) 
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Foram classificados 121 segmentos que estão distribuídos por fase e categoria do ciclo 

perceptual na tabela 5, que apresenta a proporção dos elementos identificados por fase nos 12 

eventos críticos estudados. Podemos verificar uma predominância de segmentos na fase de 

início do problema (23,1%), ações imediatas (18,1%) e fase de tomada de decisão (22,3%), o 

que ocorre como esperado em função da natureza da estimulação das entrevistas que visam à 

descrição de eventos críticos (PLANT e STANTON, 2015). As fases pré-incidente (16,5%), 

ações subsequentes (12,3%) e contenção do incidente (7,4%) não estão diretamente ligadas ao 

incidente, mas sim ao que aconteceu antes e depois e podem apresentar uma frequência menor 

de segmentos. 

 
Tabela 5 – Proporção dos segmentos dos eventos críticos classificados pela taxonomia SWARM 
de acordo com as fases de desenvolvimento dos eventos.  
 
Categorias Esquema Ação  Mundo Total 
Fases n % n % n % n % 
Pré-incidente 5 4,1 5 4,1 10 8,2 20 16,5 
Início do 
Problema 

9 7,4 8 6,6 11 9,1 28 23,1 

Ações Imediatas 9 7,4 8 6,6 5 4,1 22 18,1 
Tomada de 
Decisão 

6 4,9 12 9,91 9 7,4 27 22,3 

Ações 
Subsequentes 

6 4,9 6 4,9 3 2,4 15 12,3 

Contenção do 
incidente 

- - 5 4,1 4 3,3 9 7,4 

Total 35 28,9 44 36,6 42 34,7 121 100 
Fonte: Autor (2021) 

A figura 5 apresenta a distribuição proporcional dos segmentos dentro do ciclo 

perceptual. Verificamos que ocorre uma distribuição equilibrada dos segmentos, confirmando 

que a cognição distribuída está dentro de um padrão organizado. 

O conceito de cognição distribuída de acordo com Hutchins (2000), busca entender 

como ocorre a organização dos sistemas cognitivos, particularmente destacando compreender 

dois princípios: os limites das unidades de análise e os mecanismos que participam dos 

processos cognitivos. A cognição distribuída não se restringe a processos neurológicos e 
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engloba ao menos três tipos: os membros de um grupo social, os que contemplam as relações 

entre o material e o ambiental e ainda a perspectiva temporal dos produtos de eventos do 

passado, que podem levar a transformações ou reorganizações. 

 A importância de se compreender o papel dos três elementos que, de forma dinâmica, 

interagem no processo de decisão e sugerindo a importância da abordagem ecológica que sugere 

que o modelo de processamento de informações é cíclico e que modelos de representação 

mental podem ser acionados por condições presentes no ambiente, pela percepção direta e, 

portanto, em interação com o mundo (MAURINO, 2000).  

Figura 5 – Distribuição proporcional dos segmentos dentro do ciclo perceptual.  

 

Fonte: Autor (2021) 
 

As tabelas 6 e 7 apresentam a distribuição por subtipos primário, secundário e terciário 

de acordo com cada elemento do ciclo perceptual. A categoria ação representou o maior número 

de dados, com 36,6%; os subtipos primários da ação foram os mais relatados (21,48%), 

representados pelas ações de decisão (14,05%), que estão relacionadas a uma resolução após 

considerar as informações disponíveis; e pilotar (7,44%), que é a manipulação direta da ação 
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de voar de forma segura a aeronave. A categoria esquema foi a que teve o menor número de 

dados, com 28,9%, porém os subtipos secundários da categoria representaram 19% dos 

subtipos,  com a experiência anterior direta (8,26%), que é representada pela experiência 

pessoal direta de eventos e situações semelhantes do passado; o modelo conhecido (8,26%), 

que são afirmações relativas a um esquema descritivo de fatos geralmente relacionado a uma 

informação conhecida, disponível; e a experiência anterior treinada (2,48%), que compõe 

também o subtipo secundário da categoria esquema, foi pouco significativa e está relacionada 

à experiência dentro de uma situação específica de treinamento. As duas categorias de subtipos 

concentraram aproximadamente 40% do total de respostas. A categoria Mundo teve os subtipos 

primários com maior número de dados (15,75), que comportam os subtipos: indicações nos 

displays (6,61%), localização (4,96%) e condições ambientais naturais (4,13%).  

A taxonomia permitiu identificar de forma bastante detalhada os elementos envolvidos 

para a compreensão dos processos de decisão, não se limitando ao resultado da decisão. 

Considerando que embora a ação de decisão e o pilotar sejam protagonistas, ela se baseia 

também em outros elementos. De forma significativa, a experiência anterior esteve presente nos 

relatos reforçando a importância da decisão naturalista.  
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Tabela 6 – Números de segmentos codificados de acordo com as categorias do ciclo perceptual e os subtipos primário, secundário e terciário de 
cada categoria da taxonomia SWARM por fases. 

Ciclo perceptual Taxonomia 
SWARM 

Pré-incidente Início do 
problema 

Ações 
Imediatas  

Tomada de 
decisão 

Ações 
subsequentes 

Contenção 
do incidente 

Esquema 2o Experiência anterior direta 1 3 6 - - - 
Experiência anterior treinada - 3 - - - - 
Modelo conhecido 1 - 2 4 3 - 

3o Experiência anterior vicária 2 - - - 1 - 
Plano baseado em analogia 1 1 1 1 - - 
Plano insuficiente - 2  1 2 - 

Ação 1o Pilotar 2 2 2 - - 3 
Ação de decisão 2 - 2 10 2 1 

2o Comunicar - 1 - 1 - - 
Avaliação da situação 1 1 2 - - - 
Sistemas de interação - - - - - - 
Sistemas de monitoramento - 1 - 1 1 - 

3o Monitoramento do ambiente - - - - - - 
Diagnósticos simultâneos - - - - - - 
Navegar - 2 1 - - - 
Sem ação - - - - - - 
Procedimentos operacionais padrão - 1 1  3 1 

Mundo 1o Condições ambientais naturais 3 1 - 1 - - 
Localização 2 - 2 1 - 1 
Indicações nos displays - 4 2 1 - 1 

2o Pistas físicas 1 2 - - - - 
Contexto operacional 2 1    1 

3o Artefatos - 1 1 2 2 - 
Informação comunicada - - - 2 1 - 
Status da aeronave 1 1 - 2 - 1 
Gravidade do problema 1 1 -  - - 
Condições tecnológicas - - - - - - 
Informação ausente - - - - - - 

Legenda de cores:      Primário        secundário        terciário. 



 114 

Tabela 7 – Proporção dos segmentos por categorias do ciclo perceptual e por subtipos da 
taxonomia SWARM. 
 

PCM Taxonomia 
SWARM 

Subtipos Total por nível de 
subtipos 

Total por  
categoria 

n % n %   
Esquema 2o Experiência 

anterior direta 
10 8,26 

23 19 

35 28,9 

Experiência 
anterior treinada 

3 2,48 

Modelo conhecido 10 8,26 

3o Experiência 
anterior vicária 

3 2,48 

12 10 Plano baseado em 
analogia 

4 3,30 

Plano insuficiente 5 4,13 

Ação 1o Pilotar 9 7,44 
26 21,48 

44 36,6 

Ação de decisão 17 14,05 

2o Comunicar 2 1,65 

9 7,44 

Avaliação da 
situação 

4 3,30 

Sistemas de 
interação 

- - 

Sistemas de 
monitoramento 

3 2,48 

3o Monitoramento do 
ambiente 

- - 

9 7,44 

Diagnósticos 
simultâneos 

- - 

Navegar 3 2,48 
Sem ação - - 

Procedimentos 
operacionais 
padrão 

6 4,96 

Mundo 1o Condições 
ambientais naturais 

5 4,13 

19 15,7 

42 34,7 

Localização 6 4,96 
Indicações nos 
displays 

8 6,61 

2o Pistas físicas 3 2,48 
7 5,78 Contexto 

operacional 
4 3,30 

3o Artefatos 6 4,96 

16 13,22 

Informação 
comunicada 

3 2,48 

Status da aeronave 5 4,13 

Gravidade do 
problema 

2 1,65 

Condições 
tecnológicas 

- - 

Informação ausente -  
Total 121 100 121 100 121 100 

Fonte: Autor (2021) 
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8 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar como pilotos de linha aérea tomam decisões 

bem-sucedidas em eventos críticos que não estão previstos pelos procedimentos operacionais, 

buscando compreender como respondem a situações, não treinadas, de forma rápida e assertiva.  

Através dos dados encontrados e analisados, identificamos que os pilotos tomam 

decisões com base em relações dinâmicas, a partir de experiências conhecidas e informações 

presentes no ambiente, produzindo um movimento cíclico e ecológico, diferente da forma 

analítica, prescrita pela abordagem normativa proposta pelos treinamentos na tomada de 

decisão aeronáutica. 

A opção de estudar eventos críticos com resultados bem-sucedidos se deve ao fato de 

que, na busca da compreensão da prevenção e segurança do trabalho, normalmente as análises 

se baseiam em situações que tiveram um desfecho desfavorável, os erros de julgamento, em 

vez de tentar compreender as histórias de sucesso.  

A possibilidade de identificar no processo de análise do trabalho a sua dimensão 

estruturante, sua natureza viva e mutável, ajuda a compreender sua importância na produção da 

segurança do trabalhador. A realidade do trabalho regula todas as suas dimensões, assim como 

a ação social e coletiva que determina sua finalização (TERSAC e MAGGI, 2004).  

Faz parte da prática operacional fazer as coisas com segurança no trabalho e para tanto 

o trabalhador desenvolve estratégias sensíveis ao fracasso: tentando se antecipar aos possíveis 

formas e caminhos que as falhas percorrem, embora esteja apenas parcialmente consciente 

desses caminhos devido a constantes mudanças no mundo real e nas trajetórias destes percursos. 

As estratégias usadas para lidar com esses caminhos potenciais podem ser fracas ou 
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equivocadas, faz-se necessário atualizar e calibrar a nossa consciência com relação aos 

caminhos potenciais que podem levar a evitar as falhas (WOODS et al., 2017). 

Compreender o processo decisório através da análise da capacidade do indivíduo de 

responder às mudanças, estudando o conjunto de conhecimentos que envolvem os processos 

cognitivos e a experiência, não é inédito na aviação, porém os estudos já realizados envolveram 

eventos relacionados a incidentes ou acidentes, não contemplando eventos críticos com 

soluções bem-sucedidas. 

Em busca realizada através de revisão integrativa da literatura, primeiro objetivo 

específico da pesquisa, foram encontrados cinco artigos que estudaram processos de tomada de 

decisão naturalista em pilotos, porém todos os estudos tinham como objetivo compreender os 

eventos que não foram bem-sucedidos ou os acidentes (ORASANU e MARTIN, 1989; 

O'HARE e WIGGINS, 2004; WIGGINS e BOLLWERK, 2006; PETRILLI et al. 2006 e 

ROTBRING, 2010), nenhum deles usou a análise cognitiva da tarefa associada à taxonomia 

SWARM. 

A metodologia da análise cognitiva da tarefa como técnica para a obtenção dos dados 

de especialistas em determinado assunto, possibilitou relatos detalhados que abordaram 

aspectos cognitivos significativos. KLEIN e MILITELLO (2001) consideram que o método não 

se trata de uma mera sistematização de dados sobre o evento, mas de criar um conjunto de 

perguntas que levam à compreensão do que foi considerado durante o julgamento e a tomada 

de decisão.  

A análise cognitiva da tarefa não é uma análise tradicional, que resulta em uma descrição 

de comportamentos, mas sim uma descrição precisa de como um especialista desempenha sua 

atividade e vai além da descrição da execução das tarefas. Esta análise possibilitou que a 

obtenção dos dados fosse direcionada aos objetivos da pesquisa.  
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Consideramos, portanto, que o método da análise cognitiva da tarefa aplicado para 

obtenção dos dados atingiu o seu objetivo ao evidenciar as habilidades cognitivas nos processos 

que envolveram as decisões e o julgamento nos eventos críticos. A entrevista por si só não 

constitui uma análise, não há uma maneira prescrita de compreender como as pessoas pensam 

ou deveriam pensar. Conhecer melhor a atividade no contexto naturalista pode se tornar uma 

tarefa difícil de ser mensurada. 

A aplicação de uma taxonomia, embora seja questionável na utilização desse tipo de 

análise, ajuda na compreensão explícita no conjunto das informações. Optou-se por usar a 

taxonomia SWARM para analisar dados obtidos, que além de compreender os aspectos 

cognitivos foi elaborada especificamente para a atividade de pilotos de aeronaves. 

Importante notar a forma de conduzir a entrevista em três etapas: diagrama da tarefa, 

auditoria do conhecimento, ponto crítico de acordo com a análise cognitiva da tarefa e 

incorporar conhecimento do participante, foi um facilitador para a obtenção dos dados que 

foram utilizados na taxonomia SWARM, proporcionando uma identificação dos segmentos de 

forma mais precisa. 

A taxonomia SWARM possibilitou uma compreensão dinâmica do processo de decisão, 

utilizando de codificação para os dados qualitativos a partir de uma análise temática.  Foram 

considerados os três elementos do modelo do ciclo perceptual, esquema, ação e mundo, que 

serviram de base para o desenvolvimento do método. Esse já é validado para a verificação dos 

processos de tomada de decisão em pilotos, proporcionando um nível de detalhamento das 

informações bastante adequado. Devemos considerar também que a utilização de uma 

taxonomia, e neste caso uma taxonomia específica, facilita a análise de dados, estabelecendo 

uma terminologia própria que pode facilitar a padronização de pesquisas futuras. 

A taxonomia SWARM utiliza o modelo de entrevista semiestruturada baseado no 

Critical Decision Method (CDM), desenvolvido por KLEIN et al. (1989), que segue a mesma 
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sistemática da análise cognitiva da tarefa usada na entrevista para obtenção dos dados, a mesma 

base teórica e metodológica no seu desenvolvimento. Os dois métodos têm como objetivo fazer 

análises cognitivas, e tem estruturas bastante semelhantes, tendo um alinhamento com o modelo 

de decisão baseado no reconhecimento primário, proposto KLEIN et al. (1989); esse se aplica 

a situações em que as pessoas precisam tomar decisões de forma rápida e com resultados bem-

sucedidos.  

O segundo objetivo específico da pesquisa foi examinar a relação entre os processos de 

tomada de decisão e os treinamentos recebidos. Verificou-se que embora legislação de 

treinamento para pilotos vigente no Brasil e regulada pelo RBAC 121 (ANAC, 2021a) seja 

extensa, os treinamentos recebidos não foram considerados como um elemento facilitador no 

processo de tomada de decisão em situações não prescritas pelas regras. 

As questões relacionadas aos treinamentos estão presentes no item b, dos procedimentos 

operacionais, na auditoria do conhecimento, nos quadros 11, 11 A e 11B e tratam 

especificamente do treinamento com relação a cenário que pressupõe conhecimento adquirido. 

Podemos identificar que os pilotos relataram não haver treinamento para as situações 

vivenciadas em 7 dos 12 eventos.  

 

Evento 1: “Não existe treinamento para a pane.” 

Evento 2: “Não há treinamento para ela, tinha conhecimento próprio.” 

Evento 3: “Não é treinado, tive uma pane parecida uma semana antes.” 

 

Quando analisamos as questões relativas ao conhecimento dos participantes na parte 4, 

quadros 16, 16 A e 16B, no item B, que pergunta sobre quais tipos de treinamento deveriam ser 

oferecidos ou que tipo de conhecimento seria necessário, existem diversos relatos sobre a 

necessidade de um treinamento que deveria ir além da prescrição e da automação. 
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Evento 2: “O treinamento deveria ir além do procedimento e não inibir a 

capacidade de raciocínio do piloto.”  

Evento 3: “Deveria ter treinamento manual, a automação cria dependência.” 

Evento 10: “Não somos treinados para decidir, treinamos apenas a técnica”. 

 

Os pilotos são treinados para tomar decisões de forma condicionada e repetitiva 

considerando somente as situações operacionais, que envolvem as questões relacionadas à 

prática do voo. Porém, a análise identificou a necessidade de tomar decisões relacionadas 

também a situações que exigem habilidades não técnicas.  

A estruturação da entrevista usada para a análise cognitiva da tarefa, faz com que o 

especialista faça uma reflexão e compreenda qual foi a estratégia utilizada. Ela serve como um 

facilitador para que possa perceber como o conhecimento que está sendo organizado e pode 

servir como uma referência para um novato. 

As teorias cognitivas de aprendizagem pressupõem que o aprendiz processa e organiza 

as informações, não é um receptáculo passivo, e depende de conteúdos aprendidos 

anteriormente para processar novos conteúdos ou elaborar novos esquemas. Para a teoria de 

Bruner, a resolução de problemas está baseada no valor do que é aprendido e o quanto permite 

ao aprendiz ir além da informação dada (LEFRAÇOIS, 2016). 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi o de verificar quais aspectos cognitivos 

estão envolvidos nos processos de decisões     bem-sucedidas em situações não prescritas pelas 

regras. A base nos modelos cognitivos, como os que pressupõem a integração de diferentes 

aspectos, como no ciclo perceptual, e se identificam com a tomada de decisão naturalista, que 

usa o modelo de decisão baseada em reconhecimento primário, considera que é necessário um 

repertório de padrões para que se combinem em um curso de ação e produzam velocidade na 

decisão. Portanto, quanto mais rico o repertório, melhor sucedidas podem ser a decisões. 
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 “Tenho dificuldade em encontrar referências para decidir, somos incentivados a não tomar 

decisões (Quadro 16B, evento 10)”. 

 

Os modelos mentais são sobre relações causais onde as simulações mentais de diferentes 

cursos da ação ocorrem, ajudando a entender e antecipar os eventos futuros (KLEIN,2015). A 

experiência é, portanto, uma facilitadora dos processos de tomada de decisão. A experiência 

não precisa estar necessariamente ligada ao tempo de atividade ou a uma vivência pessoal, o 

conhecimento pode aumentar de forma considerável a capacidade de resolver problemas e, 

portanto, ser um elemento a ser considerado principalmente na compreensão do que está 

acontecendo. Portanto, o treinar de forma a repetir o que já é conhecido não é suficiente para 

desenvolver o conhecimento. É possível que um novato desenvolva boas estratégias para 

resolver problemas se tiver um conhecimento delas. O que diferencia a estratégia usada pelo 

perito ou experiente é a organização do conhecimento, podendo possibilitar uma resposta mais 

rápida a uma determinada situação. Quando a estratégia utilizada é comunicada, pode resultar 

em uma melhoria na resolução de problemas (STERNBERG, 2012). 

A aprendizagem é um processo constante e cumulativo, onde a ocorre a síntese das 

experiências. Entretanto, não há garantia de que as experiências se transformem em práticas. 

Para que sejam ativados os conhecimentos, têm que guardar semelhança com as circunstâncias 

de aquisição e serem próximos daqueles vividos no ambiente profissional (DANIELLOU, 

SIMARD E BOISSIÈRES, 2013). 

A experiência também foi um fator considerado relevante quando utilizada a taxonomia 

SWARM, na classificação dos segmentos na categoria Esquema. Ela está relacionada às fases 

de ações imediatas e tomada de decisão principalmente na fase início do problema, onde a 

experiência foi citada em 8 das 12 dos eventos críticos.  
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Para a legislação descrita na Subparte O – Qualificações dos Tripulantes- RBAC 

121(ANAC, 2021a), a experiência de um piloto é estabelecida em termos de horas, ciclos ou 

intervalos de prática ou treinamento, resultando em uma prescrição que difere da percepção que 

os pilotos têm da experiência, principalmente considerando que se treina apenas o que já é 

conhecido. Os treinamentos de emergências realizados em simuladores de voo não são 

situações novas ou desconhecidas e, portanto, não podem ser tratadas como problemas, 

considerando que podem ser acessados pela memória ou consultados em uma lista de cheque. 

Geralmente, os pilotos mais experientes podem identificar causas subjacentes aos 

problemas e ter modelos mais complexos e mais profundos, além de compreender o problema 

e o ambiente. No entanto, a maior diferença entre especialistas e novatos, especialmente em 

termos de NDM, é sua capacidade de avaliar a situação, em vez de sua capacidade de gerar e 

escolher entre as opções (ORASANU, 1993). 

O quarto objetivo específico da pesquisa foi o de investigar que tipo de modelo de 

decisão é predominante nas situações em que ocorrem eventos críticos não prescritos na 

atividade aérea.  

 Os processos de treinamento de decisão formalmente usados, de acordo com o modelo 

da regulação brasileira, seguem normatizações internacionais, e propõem para a prática da 

tomada de decisão aeronáutica, os métodos tradicionais e prescritivos, reforçados por um 

treinamento repetitivo com base em condicionamento. Esse não leva necessariamente a um 

conhecimento maior da atividade, limitando a possibilidade de aperfeiçoamento das decisões.  

O modelo foi reconhecido com a utilização da análise cognitiva da tarefa para classificar 

os eventos e onde se identificou a experiência como fator significativo, e não somente a vivência 

e considerando o conhecimento tácito dos pilotos. 

Nas análises da taxonomia SWARM também foi possível identificar uma predominância 

das ações de decisão com base nas informações e não na decisão racional e prescritiva.  
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Podemos afirmar que os processos de decisão relatados nos eventos críticos estudados 

seguiram o modelo de decisão naturalista, não prescritivo 

O quinto e último objetivo específico foi o de analisar a relação entre os modelos de 

decisão e o modelo de prevenção de             acidentes na atividade aérea. 

A gestão da segurança na aviação é baseada em premissas prescritivas e normativas, 

indicando como o sistema deve funcionar para que tudo fique bem. Os processos de decisão 

aeronáutica seguem a mesma lógica enfocando como as pessoas deveriam agir para tomar 

decisões, mas os cenários onde as decisões são tomadas pelos órgãos reguladores e pelos 

gestores são muito diferentes da cabine de uma aeronave. 

Daniellou, Simard e Boissières (2013) consideram que a segurança se baseia em dois 

pilares: a segurança normatizada, que define antecipadamente os cenários antecipáveis e a 

segurança em ação, que se baseia nas competências dos operadores e em sua adaptação.    

Ao analisar os relatos dos pilotos identificamos a importância de compreender como o 

reconhecimento dos processos de decisão intuitiva podem enriquecer as possiblidades de 

aprendizagem e decisão, aumentado a chance de melhorar a segurança levando em consideração 

que não temos controle de todos os processos. 

Para GIGERENZER (2008), o comportamento racional, que segue as leis da lógica, são 

falácias do raciocínio. Esse autor considera que nosso organismo não segue a lógica, mas 

persegue objetivos em seu ambiente para sobreviver. Considera que a racionalidade é uma 

“caixa de ferramentas adaptativa que não é lógica e sim ecológica”, e que pode nos fornecer 

soluções, como um benefício, na solução de problemas, e é personalizada para cada indivíduo. 

GIGERENZER avalia a intuição como um importante instrumento no processo de 

tomada de decisão, em função dos aspectos adaptativos, como uma construção flexível 

desenvolvida de acordo com o ambiente em que vivemos e do conhecimento que armazenamos. 

Basicamente, a intuição surge muito depressa em nossa mente consciente. As razões 
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fundamentais não estão plenamente acessíveis a essa mente consciente e são suficientemente 

fortes para motivar uma ação (STRECK, 2014). 

A segurança na aviação do séc. XXI vem sendo repensada, a racionalidade da tecnologia 

parece ter dominado os sistemas de prevenção e existe uma preocupação em transformar as 

questões de segurança em uma responsabilidade burocrática. A vigilância sobre os sistemas de 

prevenção, que pressupõe um monitoramento constante, sistemas de contagem de erros e 

sistemas de gravação, parecem um retrocesso que segue na direção da judicialização das 

questões de erro (DEKKER, 2014). 

O conceito de Safety - I, descrito por HOLLNAGEL (2018, p. 49) como “uma condição 

em que o número de resultados adversos (acidentes, incidentes e quase acidentes) é o menor 

possível”, pode ter um custo moral e ético, pois implica em um controle centralizado 

determinado por procedimentos sobre o que é seguro e encontrando e eliminando os erros ou 

criando barreiras para evitar a sua propagação, criando um paralelo com processos prescritivos 

de decisão, em que as métricas determinam as melhores alternativas, como num jogo de 

probabilidades. 

Em contrapartida ao conceito de Safety- I, HOLLNAGEL (2018) considera que 

podemos olhar para a segurança como uma capacidade de ter sucesso em condições variadas, 

se voltando para uma compreensão do porquê as coisas dão certo, tentando compreender as 

atividades cotidianas e chamando esta nova concepção de Safety - II, assumindo que as coisas 

funcionam porque as pessoas são capazes de identificar falhas e ajustar o seu desempenho.  

Voltamos aqui ao conceito de variabilidade, que pressupõe a capacidade de identificar 

falhas e corrigi-las, da mesma forma como DEKKER (2014) propõe uma forma diferente de 

pensar a segurança (Safety Differently). Esse autor vê as pessoas como fonte de confiança e 

diversidade, capazes de criar a segurança no trabalho. Podemos considerar que os processos de 



 124 

decisão não prescritivos, ou seja, naturalistas, quando melhor compreendidos, são um fator que 

agrega a segurança e não um fator de insegurança ou de improviso. 

Retomando à nossa pergunta de pesquisa: Diante de situações que podem surgir durante 

um voo, para os quais não existem procedimentos prescritos, que fatores podem influenciar nos 

processos de decisão de pilotos de linha aérea, de modo a manter os níveis de segurança?  

Podemos responder afirmativamente. Este estudo permitiu verificar que a compreensão 

dos processos de decisão naturalista em situações não prescritas pelas regras, são um fator 

preditivo para a segurança de voo, considerando o protagonismo de quem faz o trabalho e sua 

capacidade de construir a segurança usando o seu conhecimento, sua experiência e agregando 

novas formar de agir. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 

O questionamento inicial da presente tese foi motivado pela necessidade em 

compreender como os pilotos decidem no dia a dia de suas atividades. O ambiente onde 

trabalham demanda a interação com múltiplas interfaces e existe a possibilidade de ocorrerem 

mudanças repentinas. Este cenário sugere a necessidade de decidir de forma rápida e muitas 

vezes diante de um evento novo ou inesperado. 

A aviação é ainda percebida por muitos como uma atividade de risco, onde qualquer 

evento diferente relacionado a ela pode produzir uma notícia e rapidamente ganha as manchetes 

dos jornais. Isto pode sugerir que é uma atividade em que há muitos perigos. 

Embora seja uma atividade que se desenvolve em um sistema complexo, a aviação 

produz poucos eventos catastróficos, o que não significa que seja uma atividade segura. A 

segurança na aviação é parte do sistema, entendida hoje como segurança operacional e não mais 

de voo, ela está presente em todas as suas interfaces, até pela necessidade de sobrevivência 

comercial, como uma garantia e um marketing para os seus clientes. A segurança na aviação é 

hoje compreendida como um processo de gestão, uma questão de garantia da qualidade. E, 

independente de avaliarmos a efetividade desses processos, eles certamente ocorrem distante 

das pessoas e de como elas reagem dentro do sistema.  

Há muito se busca valorizar o saber do trabalhador e compreender como ele contribui 

cotidianamente para a construção da segurança, fazendo os ajustes necessários para que o 

trabalho seja concluído a bom termo. O principal objetivo da tese foi o de buscar compreender 

a variabilidade na atividade do piloto de linha aérea, partindo da premissa que o seu trabalho é 

prescritivo, assim como o seu treinamento, e os limites para o erro são muito restritos. 
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Buscamos, portanto, analisar situações de decisão para as quais os pilotos não foram 

treinados, ou não estão prescritas pelas regras, e compreender qual o impacto que a prescrição 

da atividade tem nestas situações, de que forma são tomadas as decisões, e como isso se reflete 

na segurança produzida pelo piloto no seu cotidiano de trabalho.  

Estudar a decisão de pilotos de linha aérea significou estar em um cenário de atividades 

reguladas, onde é esperado que as decisões sejam com base em procedimentos treinados e listas 

de cheque. Os relatos analisados, porém, demonstraram, que quando as decisões não são 

contempladas pelas regras e uma decisão deve ser tomada de forma rápida, o piloto utiliza a sua 

intuição, ou seja, usa o processo de decisão naturalista para decidir.  

O presente estudo verificou que a compreensão dos mecanismos envolvidos em 

situações em que os pilotos têm que lidar com a variabilidade, resulta em processos de decisão 

naturalista, reconhecendo que a experiência atua na forma de organizar o conhecimento levando 

à obtenção soluções adequadas. 

A utilização dos métodos de análise cognitiva da tarefa e da taxonomia SWARM, 

permitiram identificar os elementos dos processos cognitivos envolvidos na tomada de decisão 

aeronáutica e que podem ser contribuir para uma melhor organização dos conhecimentos, 

selecionando melhor o curso de ação. 

A experiência é um importante determinante no processo de tomada de decisão. Durante 

toda nossa vida incorporamos informações, seja através de uma maneira formal, ou da 

necessidade imposta pelo ambiente pela necessidade de sobreviver, dando um novo significado 

à compreensão, que pode ser compartilhada, tornando-se um elemento agregador na prevenção 

de acidentes aeronáuticos, e reconhecendo a importância das pessoas acima dos processos.  

Reconhecemos que há fatores limitantes deste estudo. Em parte, as limitações foram 

decorrentes da pandemia de Covid-19, que teve um grande impacto em diversos sistemas de 

trabalho, inclusive na aviação. Também constatamos que há necessidade de se explorar com 
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maior extensão e profundidade este tema, o que demandaria mais tempo para completar as 

coletas de dados e análises.  

Esperamos que este estudo possa servir de reflexão e apoiar o desenvolvimento de 

modelos de segurança também baseados nas decisões naturalistas. Essas podem contribuir 

significativamente para a segurança da atividade na aviação e valorizar o saber de quem faz o 

cotidiano do trabalho.  
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA - CTA 

1.Selecionar uma história 

• Acontecimentos que fogem da rotina: eventos desafiadores; caso em que quem conta 

teve papel de executor ou tomador de decisão; 

• Aumenta a chance de expor usos da inteligência e dos saberes dos que contam a história 

Selecionado o caso, pedir descrição resumida do que aconteceu, do começo ao fim. 

2.Construir linha do tempo 

• Buscar situar início, eventos intermediários e final da história no tempo. 

o  Dificuldade: identificar eventos chave ou pontos críticos e segmentos; 

•  Pontos críticos são momentos de: a) tomada de decisão, b) de mudança da 

compreensão sobre o desenrolar do evento, c) de ação que muda o curso o evento  

• Linha do Tempo contar a história de volta ao participante, pergunta se pegou sua 

sequência e detalhes. 

o  Qual a linha de tempo que interessa?  

o Informação específica e detalhada no tempo?  

o Duração, sincronicidade ou sequência de eventos?  

o Representar sequência de eventos (linha com horas e nome de eventos) em 

quadro / papel e fazer perguntas? “Isso que fiz, está certo?” 

3. Aprofundamento  

• Busca de sinais: O que você estava vendo, cheirando, percebendo [...]?  
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• Informação: que informação você usa na decisão ou julgamento? Como, onde, de quem 

você busca essa informação? O que você faz com ela?  

• Procedimentos operacionais padronizados: Esse caso pode ser definido como cenário 

típico ou padrão? É o tipo de evento que você estava treinado para resolver?  

• Metas e prioridades: Quais eram suas metas e objetivos naquele momento? Qual a coisa 

mais importante a ser feita naquele ponto do acontecimento? 

• Opções: Que outros cursos de ação foram considerados ou estavam disponíveis para 

você? Como escolheu essa opção e rejeitou as outras? Essa escolha se baseia em regra 

existente? 

• Experiência: Algum treinamento ou experiência específica foi útil para a tomada 

daquela decisão?  

• Modelos mentais: Como você pensou em possíveis consequências dessa ação? Você 

criou algum tipo de imagem em sua cabeça? Você imaginou o evento e como ele poderia 

evoluir? Tomada de decisão: como você sabia que aquela era a coisa certa a fazer 

naquele ponto? Quanto de pressão de tempo estava envolvida naquela tomada de 

decisão? Quanto tempo você demorou para tomar aquela decisão?  

• Protocolos: Você seguia algum protocolo (guideline) naquele ponto do incidente?  

• Avaliação: Suponha que você deve descrever a situação para alguém nesse ponto. Como 

você resumiria a situação?  “O que (aconteceria) se?” (por exemplo, explorando 

diferenças entre condutas de novato e experiente)  

4. Ponto Crítico  
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• Se o ponto crítico envolve observação: Questões sobre detecção de sinais e informações 

tendem a ser úteis? 

• Se o ponto crítico envolve avaliações, construir sentido ou projetar situação no futuro: 

Questões sobre avaliação e modelos mentais tendem a ser úteis? 

• Se o ponto crítico envolve tomada de decisões: Questões sobre decisões, metas e 

prioridades tendem a ser úteis? 

• Se a história parece referir-se ao conhecimento do participante: Questões sobre bases 

para escolhas e experiência tendem a ser úteis?  

• Questões “O que se?”  

Novato – experiente: Se fosse um novato (inexperiente) fazendo aquele trabalho, 

naquele ponto particular, que tipo de erro poderia ter cometido e por quê? Será que ele 

teria notado o que você notou? Será que ele teria sabido fazer “X”?  

Hipóteses: Se [aspecto chave] da situação fosse diferente que impacto poderia ter em 

sua decisão / avaliação / plano / ações?  

• Questões “O que se?”  

Experiência: Que tipo de treinamento deveria ter sido oferecido antes daquela situação?  

Ajudas: Que tipo de conhecimento, informação, ferramentas ou tecnologia poderia ter 

ajudado?  
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APÊNDICE B - INFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA 
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12 de fev de 2020

Esta pesquisa faz parte de uma tese de doutorado, 
que tem como objetivo analisar quais os processos 
presentes na tomada de decisão bem-sucedida de 
pilotos em situações em que não há uma regra 
prevista para solucionar a situação.

Através dos dados obtidos poderemos compreender 
quais os caminhos utilizados pelo piloto para produzir 
a segurança.

Sua contribuição é muito importante pois será usada 
como referência para a compreensão dos processos 
de raciocínio envolvidos em decisões bem-sucedidas.
Normalmente, na aviação, estudamos as decisões 
que levaram ao fracasso, erro ou acidente; neste 
caso queremos compreender as bases de processos 
em que os resultados foram positivos.

Gostaríamos de saber se, em algum momento 
durante seu trabalho como piloto, você teve que 
tomar uma decisão sobre um evento para o qual não 
havia parâmetros já conhecidos ou previstos em 
procedimentos.

Caso isso já tenha lhe ocorrido, a contribuição do 
relato sua experiência  será fundamental para a 
nossa pesquisa.

 

1

A Pesquisa

PROJETO DE PESQUISA 
FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA- 

USP - ABRAPAC 

Quando a melhor decisão não faz 
parte das regras: como a 

segurança na aviação é construída 
a partir da experiência do piloto.

Contribuição

Participação
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12 de fev de 2020

Os dados obtidos na pesquisa são tratados de acordo 
com a anuência da ABRAPAC e a pesquisa foi 
autorizada pelo Comitê de Ética em pesquisa da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo, que garantem a confidencialidade da sua 
participação.

Para participar ou obter mais informação sobre esta 
pesquisa entre em contato com a pesquisadora 
Marcia Fajer : 
Email : decisao.piloto@gmail.com 

WhatsApp: (11) 99631 4421

2

Confidencialidade
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 
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APÊNCIDCE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:   O processo 

de tomada de decisão de pilotos no gerenciamento das situações durante as operações aéreas de 

transporte de carga 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos leva 

a estudar o problema tomada de decisão é seu impacto na segurança das operações de voo, a 

pesquisa se justifica ser um importante recurso que pode auxiliar na tomada de decisões mais 

adequadas em momentos críticos da operação. O objetivo desse projeto é analisar as estratégias 

decisórias, utilizadas pela tripulação na manutenção da segurança durante a operação aérea. 

O(s) procedimento(s) de coleta de material será da seguinte forma: serão realizadas 

observações, gravações , filmagens, fotografias e entrevistas com duração aproximada de 60 

minutos. 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: não existe um desconforto físico 

e/ou risco mínimo para a você que se submeter a entrevista, as informações serão utilizadas 

exclusivamente para a presente pesquisa e mantidas em sigilo e sem a identificação do 

participante.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E 

GARANTIA DE SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 

desejar. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados no meio acadêmico. Seu nome ou o material 

audiovisual que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não 

será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste 

consentimento informado será arquivada no Curso de Pós-Graduação em Saúde Pública da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e outra será fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será 

disponível nenhuma compensação financeira adicional.  

Marcia Fajer
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DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA 

PARTICIPANTE: 

Eu, _______________________________________ fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar.  

O(a) professor(a) orientador(a) _____________________________ e o (a) estudante 

___________________________,certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais.  

Em caso de dúvidas poderei chamar o(a) estudante pesquisador (a) 

_________________________________________; o (a) professor(a) orientador(a) 

_________________________________________ no telefone (__) ____ ____ ou o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. 

Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, SP.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do 

Participante 

Data 

Nome  Assinatura do 

Pesquisador 

Data 

Nome  Assinatura da 

Testemunha 

Data 
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ANEXO A - CURRÍCULOS LATTES 
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UHODFLRQDGDV�DR�WUDEDOKR��UHWRUQR�DR�WUDEDOKR�DSyV�DIDVWDPHQWR�SRU�GRHQoD��RUJDQL]DomR�GR�WUDEDOKR��WUDEDOKR
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3DUHFHULVWD� DG� KRF� GH� YiULRV� SHULyGLFRV� QDFLRQDLV� H� LQWHUQDFLRQDLV�� (P� ����� UHFHEHX� R� WtWXOR� GH� )HOORZ� GD
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