
Um olhar so bre a ex pe riên cia de
tra ba lha do res da avi a ção com as
con di ções de tra ba lho

Ali ce Ita ni 

Intro du ção

O sécu lo 21 é do mi na do por com ple xos sis te mas tec no ló gi cos,
pre pon de ran do as dos sis te mas de in for maç ão, cons ti tuin do até mes mo
o que pode ser con si de ra do como uma so cie da de da in for maç ão. No en -
tan to, esse avan ço da tec no lo gia ain da não deu con ta de eli mi nar  condi -
ções pre cá rias de tra bal ho, que se cons ti tuem como vel hos pro ble mas do 
uni ver so do tra bal ho (Mi na yo-Go mez et al.2006). A es ses, so mam-se
no vos pro ble mas, como os do im pac to do au men to da ve lo ci da de, com
no vas tem po ra li da des múl ti plas e dis so nan tes que fa zem par te dos pro -
ces sos pro du ti vos, no vos padr ões de gest ão com au men to de exigê ncias
de de sem pen ho e au men to de exigê ncias nos ní veis de qua li fi caç ão e
com petê ncias e au men to de doen ças, mui to em bo ra es tas não se jam re -
con he ci das (Ca rri llo, 1992 et al., 1992; Bal ca zar et al., 1995; Vi lle jas et
al., 1997). As con diç ões pre cá rias de tra bal ho pro du zem agra vos, aci -
den tes e doen ças. Pode ser par te da so cie da de da in for maç ão um nú cleo
trans for ma dor que se en con tra na pró pria di mens ão la bo ral da so cie da -
de, como uma sin te se de um pro ces so com ple xo de mo dos de pro du zir
bens e ser vi ços, ten do em co mum tec no lo gias di gi tais no pro ces so de
trans for ma çao da in for maç ão em con he ci men to (Thi rión, 2006). Mu -
dan ças fei tas nos pro ces sos pos si bi li ta ram mel ho rias. Con tu do, há mui -
to a ser fei to. Estu dos so bre con diç ões de tra bal ho são re le van tes para
pos si bi li tar com preen der como as di ver sas for mas de tra bal ho se des do -
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bram nos di fe ren tes es pa ços pro du zin do con he ci men tos que de vem em -
ba sar po lí ti cas pú bli cas para a mel ho ria dos pro ces sos e am bien tes de
tra bal ho e eli mi naç ão das po ten cia li da des de da nos.

O es tu do so bre con diç ões de tra bal ho se jus ti fi ca na me di da em que 
elas são a ob je ti vaç ão de for mas de do mi naç ão, se in se re como par te de
uma con diç ão sa la rial da so cie da de em que se vive (Cas tel, 1995). A
com preen si bi li da de das con diç ões de tra bal ho se ini cia pela sua  inser -
ção como par te do con teú do que se trans fi gu ra nas for mas de  organiza -
ção, fle xi bi li zaç ão dos re gi mes ju rí di cos, padr ões de gest ão al te ran do a
com po siç ão das ati vi da des no pro ces so de tra bal ho. Essa ra cio na li zaç ão 
se in se re como par te da ins ti tu cio na li zaç ão de uma do mi naç ão que, mui -
tas ve zes, não é mais re con he ci da como do mi naç ão po lí ti ca. Mas a raz ão 
téc ni ca de um sis te ma so cial fun da do so bre a ati vi da de ra cio nal em re -
laç ão a um fim não per de seu con teú do po lí ti co (Ha ber mas, 1973). As
con diç ões de tra bal ho são par te de uma or ga ni zaç ão do tra bal ho den tro
de um sis te ma pro du ti vo. Mas es sas con diç ões se es ta be le cem nos es pa -
ços so ciais de tra bal ho -com tem po e lu gar-. Ana li sar as con diç ões de
tra bal ho re quer com preen der a re laç ão que se de sen vol ve nos es pa ços
de tra bal hos cir cuns cri tos. De um lado, a re laç ão num es pa ço de  traba -
lho que se con fi gu ra pelo tipo de pro du to e de pro ces so. De ou tro lado,
pe los mo dos de or ga ni zaç ão em raz ão do lu gar no sis te ma pro du ti vo. E,
por isso pela re laç ão so cial que com preen de o tra bal ho num de ter mi na -
do es pa ço, e em cons tan te mo vi men to. São, as sim, con diç ões pre sen tes
nas re laç ões que se es ta be le cem nos es pa ços de tra bal ho, como par te de
de cis ões e po lí ti cas de gest ão (Ita ni, 2008).

O tra bal ho na aviaç ão é exem plar para ana li sar essa ex pe riên cia. A
aviaç ão ci vil bra si lei ra teve um cres ci men to nas úl ti mas qua tro dé ca das.
O au men to da ve lo ci da de des de a in tro duç ão dos ja tos nos anos 1970, os 
no vos mo de los de ae ro na ves e a di fus ão do trans por te aé reo como meio
de des lo ca men to pos si bi li ta ram o cres ci men to do se tor (Bar ca, 1996). A
aviaç ão as su miu for te men te o pa pel na cir cu laç ão de mer ca do rias, pes -
soas, de cis ões e in for maç ões, con cen tran do em al guns lu ga res mun -
diais, que pas saram a se cons ti tuir como ci da des glo bais (Sas sen, 2002).
As gran des distâncias do te rri tó rio bra si lei ro, as res triç ões nas li mi ta das
opç ões de des lo ca men to por ou tros meios de trans por te e a re duç ão gra -
da ti va dos cus tos des se trans por te con tri buí ram para essa di fus ão. O
cres ci men to da aviaç ão no país é acom pan ha do por mu dan ças tec no ló -
gi cas como tam bém por mu dan ças no tra bal ho. No en tan to, esse é um
tra bal ho pou co con he ci do, pou co pri vi le gia do nos es tu dos la ti no-ame ri -
ca nos, que pos sam con tri buir para a com preens ão da di ver si da de pre -
sen te nes se uni ver so de tra bal ho. O char me do mun do da aviaç ão pro du -
zi do pela tec no lo gia, e so bre tu do pela pu bli ci da de pa re ce ofus car, com
seu bril ho, a pre ca rie da de do tra bal ho nes sa mo da li da de de trans por te.
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A aviaç ão é um se tor que ope ra com alto con teú do de ris co. As tec -
no lo gias se re pre sen tam mel ho rias no sis te ma de trans por te, pode tam -
bém re pre sen tar au men to de in cer te zas, de fra gi li da des e mul ti pli caç ão
do po ten cial de ris co. Com preen der o tra bal ho na aviaç ão sig ni fi ca tam -
bém pas sar pela ati vi da de com a tec no lo gia, pelo con jun to de apa ra to
tec no ló gi co, de sis te mas de in for maç ão aco pla do a sis te ma de co mu ni -
caç ão, que mes mo sen do ape nas um dos com po nen tes do pro ces so de
tra bal ho, a in tro duç ão de ino vaç ões nem sem pre pos suem seu va lor es ti -
ma do (Gi lle, 1978).

Di fe ren te de ou tros sis te mas, os ris cos do tra bal ha dor dos trans por -
tes re pre sen ta tam bém ris cos para pas sa gei ros. Em al guns ca sos, pode
tam bém re pre sen tar ris cos para a po pu laç ão do en tor no dos lo cais de
pro duç ão des sa mo da li da de de trans por te. Isso pode ser ve ri fi ca do nos
mo men tos dos aci den tes, quan do a po pu laç ão lo cal é tam bém afe ta da.
Pode-se afir mar que o ris co faz par te do con teú do do tra bal ho na aviaç ão 
(Ita ni, 1998), como par te das in cer te zas en vol vi das nes sa ati vi da de, pe -
las exigê ncias do exer cí cio das funç ões como pe las for mas como esse
tra bal ho se cons ti tui. Por de corrência, o tra bal ha dor, di re ta men te en vol -
vi do na ope raç ão dos sis te mas do se tor, está ex pos to a ris cos, como par te 
do con teú do do tra bal ho. No con jun to das re laç ões de sen vol vi das nos
es pa ços de tra bal ho, os ris cos po dem ser re ve la dos pe las for mas como
os tra bal ha do res vi ven ciam as re laç ões de tra bal ho, ma te ria li za das pelo
am bien te, pe las re laç ões no co ti dia no dos pro ces sos de tra bal hos.
Assim, apreen der as con diç ões des se tra bal ho é tam bém ve ri fi car um
tra bal ho com um con teú do de ris cos.

Com preen de-se ris cos como pro ba bi li da des de ocorrência de fa tos
e que po dem pro vo car da nos à saú de do tra bal ha dor como à dos pas sa -
gei ros. Con tu do, os ris cos não fa zem par te da na tu re za do tra bal ho. Por
de corrência, não pode ser con si de ra do como um dado da ati vi da de. São
pos si bi li da des de ocorrência, pe ri gos, mais ou me nos pre vi sí veis, e que
po dem, as sim, ser evi ta dos. São de co rren tes de opç ões econô mi cas, de
de cis ões to ma das so bre sis te mas tec no ló gi cos, bem como so bre po lí ti -
cas, que se de sen vol vem nos pro ces sos pro du ti vos (Beck, 1997). Os ris -
cos po dem ser com preen di dos como pre sen tes nos pro ces sos e am bien -
tes de tra bal ho, com as es pe ci fi ci da des dos pro ces sos em sua pro duç ão
em cada es pa ço. Os ris cos são in fi ni ta men te re pro du tí veis e que in di cam 
o que não deve ser fei to, não po dem ser con si de ra dos na tu rais, nem to -
ma dos como quest ões de or dem (Beck, 1997) e, por tan to, de vem ser
des ven da dos e com preen di dos, para pos si bi li tar mel ho rias nas  condi -
ções de tra bal ho. Há ris cos sob di ver sas for mas, des de os fi nan cei ros,
dos ne gó cios tan to da in dús tria quan to do trans por te aé reo, aos ris cos
am bien tais que esse se tor pro duz. Li mi ta-se aqui, aos que pro du zem
efei tos ne ga ti vos à saú de, à in te gri da de do tra bal ha dor. 
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Com efei to, as con diç ões de tra bal ho afe tam so bre tu do a saú de do
tra bal ha dor. A saú de é com preen di da como re sul tan te de pro ces so de
pro duç ão, que de co rre de aç ões con tí nuas e per ma nen tes de cui da do, de
pro teç ão e de pro moç ão, em to das as ati vi da des, em to dos os ní veis de
ação. Como o or ga nis mo está em cons tan te mo vi men to, de pen de de cui -
da dos e atenç ão per ma nen tes, em pro ces so dinâ mi co de bus ca de equi lí -
brio por seu me ca nis mo bio ló gi co de re gu laç ão, a saú de do tra bal ha dor
pode ser ve ri fi ca da pela ins criç ão da or dem so cial no cor po so cial e dos
in di ví duos (Bol tans ki, 1984; Da má sio, 2000), re sul tan te de ex pe riên cia
de cui da do e de atenç ão como de uso ou de ação do po der das  institui -
ções (Fas sin, 1996) na gest ão dos es pa ços so ciais, ma te ria li zan do as
con diç ões vi vi das nas re laç ões so ciais. 

Na li mi taç ão da com preens ão da saú de como es ta do em pro ces so
dinâ mi co, dis tin gue-se o cor po do in di ví duo e o cor po so cial. O cor po
so cial pode ser com preen di do como pela re pre sen taç ão de um gran de
mapa com te rri tó rios, que são es pa ços so ciais, clas ses, ins ti tuiç ões e
gru pos. O cor po do in di ví duo pode ser re pre sen ta do por uma pla ca que
se si tua den tro do mapa. O cor po do in di ví duo se mo bi li za por seus atos
na exe cuç ão das ati vi da des, um ges to que pos sui uma lin gua gem e, por
con se quên cia, pen sa men to (Vi gots ki, 1987; Lu ria, 1986). E o pen sa -
men to pos sui cons ciên cia (Da ma sio, 2000). Se a ex pe riên cia de  traba -
lhadores da aviaç ão é com a ve lo ci da de, ela se re fe re tam bém à vivê ncia
com uma he te ro ge nei da de de tem pos e ho rá rios, com tem po ra li da des
dis so nan tes (Cas tells, 1998). Essa vivê ncia em de ter mi na das ati vi da des
re quer com preens ão do que isso sig ni fi ca como car ga de tra bal ho e os
efei tos na saú de do tra bal ha dor. As di mens ões es pa ço e tem po se in se -
rem com uma com ple xi da de onde a dis tinç ão en tre es pa ço e tem po de
Gum brecht (1998) pode ser con si de ra da para dis tin guir a es tru tu ra em
que a re laç ão en tre cor po e cons ciên cia pode ser vi vi da a um tem po
como uni da de, em se re fe rin do ao es pa ço e como di fe ren ça, em se re fe -
rin do ao tem po. E essa vivê ncia co rres pon de a pre mis sas fun da men tais
de ex pe riên cia e de ação. Como duas coi sas ja mais ocu pam o mes mo lu -
gar es pa cial ao mes mo tem po, o cor po é com preen di do como dado à
vivê ncia ime dia ta so men te no es ta do pre sen te. Nes sa dis tinç ão des sa ex -
pe riên cia, os es ta dos pas sa dos e fu tu ros do cor po só po dem ser tra zi dos
para o pre sen te pela lem bran ça -ou seja, pela cons ciên cia- (Gum brecht,
1998). 

Assim, as con diç ões de tra bal ho na aviaç ão po dem ser ve ri fi ca das
tais como se de sen vol vem no co ti dia no das re laç ões de tra bal ho. São
con diç ões que se ob je ti vam na ex pe riên cia do tra bal ha dor. Ana li sar as
con diç ões de tra bal ho sig ni fi ca, nes se sen ti do, apreendê-las tais como
elas se de sen vol vem nos es pa ços de tra bal ho, pela ex pe riên cia do tra bal -
ha dor, ex pres sa pela lin gua gem, seja pelo ges to, pela pa lav ra, pe las re -
pre sen taç ões que se faz da ati vi da de (Da má sio, 2000; Lu ria, 1986). A
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apreens ão pode ser rea li za da pelo ol har do pes qui sa dor, dia lo gan do com 
essa ex pe riên cia do tra bal ha dor nes sa vivê ncia co ti dia na. Olhar essa
con diç ão é, por isso, apreen der como ela é vi vi da, re co rren do-se, além
dos da dos, da ob ser vaç ão e da fala do tra bal ha dor tal como se ex pres sa
so bre sua ati vi da de. 

Bus cou-se apreen der aqui as con diç ões de tra bal ho pas san do pela
ex pe riên cia do tra bal ha dor no pro ces so de tra bal ho que se de sen vol ve
den tro de de ter mi na dos am bien tes. Cen tra-se aqui es pe ci fi ca men te so -
bre duas funç ões im por tan tes no ce ná rio da aviaç ão: pi lo tos e con tro la -
do res de trá fe go aé reo, na me di da em que est ão na pon ta des se pro ces so
e, via bi li za o des lo ca men to do pas sa gei ro. Ba seia-se em da dos de pes -
qui sa rea li za da no pe río do en tre 1992 e 2004. No es tu do rea li za do foi
efe tua da me diç ão de con diç ões fí si cas, como ruí do e ca lor, bem como
fo ram le van ta dos da dos quan ti ta ti vos de trá fe go aé reo, pes soal, li cen ças 
mé di cas. Foi tam bém rea li za do um pe río do de ob ser vaç ão de lon ga du -
raç ão du ran te dois anos acom pan han do pi lo tos e con tro la do res de trá fe -
go aé reo em di fe ren tes pe río dos do dia, da se ma na e do ano. Sem a pre -
tens ão de es go tar o tema, bus ca-se apre sen tar al guns pon tos de re flex ão
para con tri buir para ou tros es tu dos. Ca min ha-se pela ex pe riên cia des sa
con diç ão de tra bal ho por meio dos três as pec tos mais im por tan tes: tem -
po e jor na da de tra bal ho, a res pon sa bi li da de e quan ti da de, a den si da de
do ges to. 

Tem po e ho ras de tra ba lho

Se há um im pac to da tec no lo gia so bre o tem po de tra bal ho, é im -
por tan te com preen der como es sas ho ras se cons ti tuem na vivê ncia do
tra bal ha dor. Esse tem po se de sen vol ve como jor na das e ho rá rios, que é
sem pre in de ter mi na do (Cas tells, 1998), o pri mei ro pon to a ana li sar nas
con diç ões de tra bal ho é como esse tem po de di ca do ao tra bal ho, está or -
ga ni za do. Isto é, em ter mos de ho ras na for ma com pos to nas jor na das de
tra bal ho. 

A ex pe riên cia de con tro la do res de trá fe go aé reo e pi lo tos é exem -
plar para ana li sar as jor na das de tra bal ho em re laç ão ao tem po. Os con -
tro la do res como os pi lo tos est ão em re gi mes ju rí di cos di fe ren tes, com
sa lá rios e ho rá rios di fe ren tes. Os con tro la do res de trá fe go aé reo, no Bra -
sil, são ge ri dos por três ti pos de con tra to de tra bal ho. A maior par te, mais 
de 70% den tre eles, é mi li tar, numa funç ão pú bli ca da Ae ro náu ti ca, do
iní cio da ca rrei ra mi li tar do sub o fi cia la to. Den tre os ci vis, uma par te
per ten ce ao qua dro de fun cio ná rios da Uni ão, do Re gi me Úni co, des de
1992. Uma ou tra par te dos ci vis, são con tra ta dos pela Infrae ro, sob re gi -
me da Con so li daç ão das Leis Tra bal his tas, pelo qual são re gi dos to dos
os tra bal ha do res as sa la ria dos con tra ta dos do se tor pri va do. 

No to can te à jor na das de tra bal ho, essa ex pe riên cia se res sal ta
como uma das quest ões mar can tes. A jor na da de tra bal ho do pi lo to, por
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exem plo, é va riá vel, dis pos ta so bre o pe río do de tra bal ho de 24 ho ras,
sem re gu la ri da de de pe río do, ma tu ti no, ves per ti no ou no tur no, e sem re -
gu la ri da de de ho rá rio. O padr ão de jor na da de tra bal ho, es ta be le ci da
mun dial men te, des de o sécu lo XX, de li mi te de oito ho ras diá rias, não se 
apli ca aos pi lo tos da aviaç ão. Um pi lo to que faz um vôo in ter na cio nal
para um país eu ro peu, por exem plo, faz 10 a 12 ho ras de tra bal ho di re to
em via gem. E ao fi nal des ta fase da via gem de ida, re pou sa no lo cal de
des ti no e re tor na dois a três dias de pois. As ho ras de pau sa e re pou so são
es ta be le ci das como ho rá rios nor mais. 

No en tan to, é pre ci so ana li sar a quan ti da de de ho ras que o pi lo to
fica à dis po siç ão da com pan hia aé rea e que deve ser con si de ra do como
tra bal ho. Se guin do um pi lo to, den tro das re gras das com pan hias aé reas,
ini cia a via gem na se gun da-fei ra às 22h00, para se apre sen tar para o vôo
que par te às 23h00. O vôo che ga ao des ti no no dia se guin te, ter ça-fei ra
às 14h00 do ho rá rio lo cal. O que é con si de ra do como fol ga de dois dias,
é a fol ga do fi nal da ter ça-fei ra do dia de che ga da e o pe río do du ran te o
dia da quar ta-fei ra, quan do deve se apre sen tar às 22h00 para re tor nar.
Che gan do de re tor no em sua casa na quin ta-fei ra às 12h00. Quan tas ho -
ras ent ão po dem ser con ta bi li za das se es te ve fora de casa qua tro dias e
qua se 62 ho ras de tra bal ho di re to à dis po siç ão da com pan hia? 

Mas, essa jor na da de tra bal ho do pi lo to, na le gis laç ão, está mon ta -
da so bre com ple xa ta xo no mia de com po siç ão de ho ras de tra bal ho, ava -
lia da por cer ca de 13 re ferê ncias. So bre um pe río do de 24 ho ras, por
exem plo, o li mi te não é de oito ho ras como ou tros tra bal ha do res, mas de
11 a 20 ho ras de tra bal ho. So bre esse mes mo pe río do, há um li mi te de
ho ras voa das en tre 9 ho ras e meia e 15 ho ras, de pen den do da  composi -
ção da equi pe de tri pu laç ão. Há li mi tes de ho ras voa das para cada pe río -
do, para pe río do de sete dias, para pe río do de 30 dias, para um tri mes tre
e para um ano, como es ta be le ce a Lei bra si lei ra 7.163/88. A jor na da de
tra bal ho pos sui tam bém ou tras re ferê ncias, tais como hora de so brea vi so 
e de re ser va, hora de re pou so, hora de pau sa du ran te via gem, etc. Os ho -
rá rios de tra bal ho tam bém não são iguais em to dos os dias e em to das as
se ma nas. O pi lo to pode sair num dia para um vôo para Frank furt, no ho -
rá rio no tur no, e che gar ao des ti no no pe río do da tar de, com fol ga de um
a dois dias -vi vi dos em fu sos ho rá rios dis tin tos- e re tor no com ho rá rio
para o lu gar de ori gem pela manhã. Nes te caso, al gu mas quest ões se
apre sen tam. Quan to tem po de tra bal ho se con ta bi li za quan do se vive em 
fu sos ho rá rios di fe ren tes? Pode-se con si de rar fol ga e pau sa quan do está
fora de seu es pa ço de vida?

Tam bém há a res sal tar que a hora con si de ra da de tra bal ho do pi lo to 
é a voa da. Um pi lo to da Pon te Aé rea São Pau lo-Rio, por exem plo, que
trans por ta 100 a 150 pas sa gei ros em mé dia tra bal ha en tre três e cin co
ho ras em cada vôo, em con diç ões nor mais, des de a hora de sua apre sen -
taç ão, con ferê ncia das con diç ões do equi pa men to e sis te mas e as de vôo, 
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pas san do pela de co la gem até a che ga da no des ti no. No en tan to, são con -
si de ra das ape nas 45 mi nu tos de hora voa da. 

A ex pe riên cia dos con tro la do res de trá fe go aé reo é di ver sa. A car ga 
ho rá ria dos con tro la do res de trá fe go aé reo é es ta be le ci da em 120 ho ras
men sais. Esse li mi te é so men te para os ci vis. No en tan to, es sas ho ras de
tra bal ho est ão dis tri buí das so bre três tur nos di fe ren tes, co brin do as 24
ho ras. Não são jor na das iguais para to dos. Os con tro la do res de trá fe go
aé reo de São Pau lo, tan to ci vis como mi li ta res, por exem plo, fa zem jor -
na da de oito ho ras. Os tur nos são rea li za dos com base no sis te ma de ro -
dí zio 1x1x1x1 e 1x1x2, isto é, três dias de tra bal ho e uma fol ga na pri -
mei ra se ma na e dois dias de tra bal ho e duas fol gas na se gun da se ma na.
A com po siç ão nos ho rá rios co me ça a se ma na de tra bal ho co me ça com
um tur no pela manhã às 6h00 e vai até às 14h00; no se gun do dia, a jor na -
da é no tur no ves per ti no das 14h00 às 22h00; no ter cei ro dia, a jor na da é
no tur na das 22h00 até às 6h00 do quar to dia e uma fol ga. No sex to dia
co me ça a se gun da se ma na re pe tin do os ho rá rios ma tu ti nos 6h00-14h00
e ves per ti no 14h00-22h00 e fol ga dois dias. Com isso, o ci clo da se ma na 
de tra bal ho é de oito dias. 

Os con tro la do res de trá fe go aé reo do Rio de Ja nei ro est ão em ho rá -
rios di fe ren tes em re laç ão aos de São Pau lo. Mas, há tam bém di fe ren ças
en tre ci vis e mi li ta res. Os ci vis fa zem a jor na da de seis ho ras por dia,
num ci clo de cin co dias no sis te ma de ro dí zio 1x1x1x1. Mas do bram no
per noi te, fa zen do 12 ho ras di re tas. A se ma na co me ça no tur no ves per ti -
no, das 12h30 às 18h30, o se gun do dia, no tur no ma tu ti no, das 6h30 às
12h30, e no ter cei ro dia, o tur no da noi te ou per noi te, das 18h30 às 6h30
do quar to dia, com uma fol ga no quin to dia. Em rea li da de, a jor na da de
tra bal ho era de seis ho ras para to dos, foi al te ra da numa das gest ões de
go ver no para oito ho ras, mas os con tro la do res ci vis do Rio de Ja nei ro re -
co rre ram da de cis ão e con se gui ram man ter essa jor na da. 

Já os da ca rrei ra mi li tar são sub me ti dos a jor na das de oito ho ras,
tam bém com mes mo ci clo de cin co dias em sis te ma de ro dí zio1x1x1x1.
A se ma na co me ça no tur no ma tu ti no, das 6h30 às 14h30; o se gun do dia
no tur no ves per ti no, das 14h30 às 22h30 e no ter cei ro dia, o per noi te,
das 22h30 às 6h30 do quar to dia, com uma fol ga. No en tan to, em ca sos
de ne ces si da de, vale a re gra mi li tar: são con vo ca dos a qual quer mo men -
to a do brar a jor na da ou a se apre sen tar em dias de fol ga. 

Po dem-se ob ser var vá rios as pec tos que est ão pre sen tes nes sa for -
ma como o tem po de tra bal ho está es ta be le ci do, den tre os quais po de -
mos apon tar três de les. O pri mei ro as pec to diz res pei to à va riaç ão de ho -
rá rio de tra bal ho. No tur no ro di zian te, na se ma na de tra bal ho, cada dia é
num ho rá rio di fe ren te. Isso gera im pac to em dois ní veis. Há um im pac to
so bre a vida co ti dia na, pro vo can do rup tu ras con tí nuas nos rit mos diá -
rios, como é ma ni fes ta men te ex pres so pe los con tro la do res. Isso é bem
mais res sal ta do pe las con tro la do ras, pe las rup tu ras co ti dia nas com a
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vida fa mi liar, em raz ão dos ho rá rios que fi cam com os fil hos, al te ran do
dia ria men te os há bi tos de fa zer as re feiç ões, le var para es co la, fa zer
 lições, etc. Tam bém há a que bra con tí nua do rit mo bio ló gi co do or ga nis -
mo, no pe río do de 24 ho ras, que são os rit mos cir ca dia nos. 

O se gun do as pec to é a con ta bi li zaç ão de jor na das. Con ta-se que o
con tro la dor tra bal ha cin co dias numa se ma na de sete dias e, que por tan -
to, teve duas fol gas. Con tu do, é a cro no lo gia ho rá ria da se ma na de tra -
bal ho é di fe ren cia da. O ci clo de tra bal ho não é de sete dias, mas de oito a 
nove dias. A cada ci clo re co me çam os tur nos. A con ta gem de dois dias
de fol ga tam bém não leva em con ta o quar to dia de tra bal ho, quan do a
saí da é às seis ho ras da manhã. Ter cei ro as pec to é o da pau sa du ran te a
jor na da. Há a nor ma de uma pau sa de meia hora a cada duas ho ras con tí -
nuas de tra bal ho. Isso nem sem pre é rea li za do pela fal ta de pes soal para
co brir a pau sa quan do a car ga de tra bal ho é mui to gran de, so bre tu do em
pe río dos de pico. Ao con trá rio, di fi cil men te isso é apli ca do. O ter cei ro
as pec to a ser ob ser va do é a com po siç ão das equi pes. No caso do Rio de
Ja nei ro, as equi pes são se pa ra das en tre ci vis e mi li ta res e pos suem ho rá -
rios com es ca las di fe ren cia das. Com isso, as equi pes nem sem pre são as
mes mas, nem sem pre se en con tram, di fi cul tan do o modo de tra bal ho de
cada dia para cada uma das equi pes. 

No tra bal ho do ae ro nau ta, po de mos ob ser var seis as pec tos a se rem
sa lien ta dos. Um pri mei ro de les é a di fe ren ça en tre hora de tra bal ho e
hora voa da. Um se gun do as pec to é a va riaç ão diá ria de ho rá rio de  traba -
lho. No caso do pi lo to, essa irre gu la ri da de de ho rá rio de tra bal ho que bra
con ti nua men te o rit mo de vida, fa mi liar e so cial, or ga ni za dos so bre tem -
po so cial men te es ta be le ci dos e ins ti tuí dos. Um ter cei ro as pec to é a que -
bra con tí nua dos ho rá rios de re feiç ão e sono, com que bra de rit mos bio -
ló gi cos dos or ga nis mos, no pe río do de 24 ho ras, os cha ma dos rit mos cir -
ca dia nos. Um quar to as pec to é o modo como es sas ho ras de tra bal ho se
rea li zam em lu ga res di fe ren cia dos, com pau sas para re pou so fora dos
es pa ços de re ferê ncia, que bran do a re gu la ri da de do es pa ço de vida. Um
sex to as pec to é como se con ta bi li zam as ho ras so bre os dias e a se ma na,
per ver ten do a cro no lo gia do tem po so cial men te ins ti tuí do e vi vi do pela
so cie da de. 

Esse tem po de di ca do ao tra bal ho não é, con tu do, re tri buí do em re -
mu ne raç ão. Os ci vis fun cio ná rios pú bli cos pos suem a pior si tuaç ão: re -
ce bem um sa lá rio base de R$300,00 (da dos de 2000) so bre o qual se adi -
cio na duas gra ti fi caç ões de funç ão, adi cio nais de in sa lu bri da de e de tra -
bal ho no tur no to ta li zan do qua se R$1.400,00 (da dos de 2000). O sa lá rio
lí qui do não che ga a R$1.000,00 (da dos de 2000) não con tam com pla no
de ca rrei ra nem con tam com um aten di men to mé di co-hos pi ta lar de
conv ênios de pla no de saú de ou mes mo o aten di men to do hos pi tal da
Ae ro náu ti ca. 
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Os mi li ta res, tam bém fun cio ná rios pú bli cos da Uni ão, re ce bem seu 
sa lá rio em seu ní vel co rres pon den te, da ca te go ria de sar gen to, que está
no iní cio da ca rrei ra, como sub o fi cial. O sa lá rio to tal é tam bém de R$
1.200,00 (da dos de 2000) com uma gra ti fi caç ão de funç ão, au xí lio ali -
men taç ão e mo ra dia e as sistência mé di co-hos pi ta lar dos hos pi tais da
Ae ro náu ti ca. Se gun do os sar gen tos, em ou tros mo men tos as  gratifica -
ções bem como o aten di men to hos pi ta lar eram mui to bons. Isso já não se 
pode mais se afir mar. Já os ce le tis tas con tra ta dos pela Infrae ro pos suem
as sistência mé di co-hos pi ta lar da Ae ro náu ti ca e pla no de ca rrei ra, mas
não pos suem es ta bi li da de e po dem ser de mi ti dos a qual quer mo men to.
Com isso, o que se pode no tar é que a fal ta de din hei ro para pa gar as con -
tas é re la ta da como uma das cau sas do es tres se e da per da de sono. A
maior par te dos con tro la do res, ci vis e mi li ta res, pos sui uma se gun da ati -
vi da de para ter um sa lá rio que pos sa man ter a fa mí lia. Por con se qüên cia, 
do bram a jor na da para ter um sa lá rio, com mais 180 ho ras men sais de
tra bal ho adi cio nais. 

Os pi lo tos ci vis são con tra ta dos pelo re gi me da le gis laç ão bra si lei -
ra da Con so li daç ão das Leis Tra bal his tas. Os sa lá rios va riam con for me
tipo de equi pa men tos, an ti gui da de e em pre sa. Há sa lá rios que va ria vam
en tre R$ 3.500,00 e R$ 5.000,00 (da dos de 2000). No en tan to, des de fi -
nal dos anos 1990, os sa lá rios são al te ra dos. Há di fe ren ças en tre as em -
pre sas. Algu mas com pan hias aé reas fle xi bi li zam os sa lá rios, com uma
base fixa e uma par te va riá vel con for me km voa do no mês.

Por es ses rit mos de vida co ti dia nos e a dis tri buiç ão das ho ras de
tra bal ho so bre o tem po de vida des ses pro fis sio nais, nota-se que eles não 
pos suem um tem po, um rit mo de vida. É fato que o tra bal ho tem um tem -
po pri vi le gia do na vida dos tra bal ha do res. No en tan to, além da cen tra li -
da de des se tem po so cial, as ho ras de di ca das ao tra bal ho não são com -
pos tas no tem po da vida co ti dia na. Ao con trá rio. No caso do pi lo to, sua
ex pe riên cia é dis tin ta. As ati vi da des e a or ga ni zaç ão da vida co ti dia na
são cons tan te men te al te ra das em funç ão das ho ras es ta be le ci das pelo
tra bal ho. O tem po de vida é todo apro pria do pelo tem po de tra bal ho.
Essa é a quest ão cen tral que emer ge nes sa ex pe riên cia e que se res sal ta
como um dos pon tos im por tan tes para re fle tir so bre a quest ão do uso do
tra bal ho.

Res pon sa bi li da de e quan ti da de de tra ba lho

Na dis cuss ão do tem po de tra bal ho um pon to a ana li sar é a quan ti -
da de no es pa ço-tem po. A ex pe riên cia com o tra bal ho na aviaç ão é mar -
ca da pela ve lo ci da de. Tra ta-se de um es pa ço onde a ve lo ci da de já se
apre sen ta ace le ra da pe los sis te mas e equi pa men tos da in dús tria ae ro -
náu ti ca. Se as tec no lo gias au to ma ti za das vem au men tan do o rit mo e a
in ten si da de do tra bal ho, é pre ci so ana li sar como esse au men to se ve ri fi -
ca na aviaç ão. Há a equaç ão en tre a quan ti da de e tem po de tra bal ho so -
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bre a ve lo ci da de como tam bém so bre a res pon sa bi li da de pela quan ti da -
de trans por ta da de pas sa gei ros e mer ca do rias no tem po e es pa ço. 

A ve lo ci da de na aviaç ão é rea li da de mar can te, com au men to de
30% na ve lo ci da de dos vôos, so men te em seis anos. O au men to da ve lo -
ci da de não é fato novo, mas de co rre da rá pi da di fus ão dos ja tos, con ce -
bi da nos anos 1960, in cor po ra da pela fro ta bra si lei ra no pe río do en tre
1970-80, pre do mi nan do o mo de lo Boeing a 700 km/hora. Mas, há uma
maior quan ti da de de pas sa gei ros e de mer ca do rias por ae ro na ve e uma
maior au to no mia de vôo de co rren te do au men to do ta man ho e a tec no lo -
gia de sis te mas. 

Essa ve lo ci da de as so cia-se ao no tá vel au men to do trá fe go aé reo.
Para se ter noç ão des se au men to vale ci tar o caso de São Pau lo. Esse trá -
fe go do brou em seis anos, en tre 1992 e 1998 e en tre 1994 e 2000. Ba -
sean do-se nos da dos do Ser vi ço Re gio nal de Pro teç ão ao Vôo da Ae ro -
náu ti ca, so men te no Ae ro por to de Con gon has esse au men to sig ni fi cou
203% e no Ae ro por to de Cam po de Mar te, 283 %. Em 1999, o ser vi ço
de con tro le de trá fe go de São Pau lo con tro la va cer ca de 1.600 vôos por
dia. Em 2004 essa quan ti da de che ga a qua se 3.000 vôos por dia. 

O cres ci men to da in dús tria bra si lei ra do trans por te aé reo pode ser
ve ri fi ca do pela quan ti da de de pas sa gei ros. Se no iní cio de 1990 eram
trans por ta dos 1,5 milh ões de pas sa gei ros, já eram mais de 20 milh ões no 
fi nal da dé ca da, e 200 milh ões de to ne la das de car ga. So men te o trans -
por te re gio nal re gis trou cres ci men to de 600% no pe río do de sete anos,
de 1989 a 1996, trans por tan do atual men te cer ca de 12 milh ões de pas sa -
gei ros por ano e qua se 100 milh ões de to ne la das de car ga. Uma das em -
pre sas, que ope ra lin has re gio nais e na cio nais, cres ceu 1.000% em sete
anos. 

Esse cres ci men to pa re ce ser, em rea li da de, tendência mun dial. O
trá fe go aé reo nos paí ses eu ro peus, por exem plo, tam bém do brou em 10
anos, como pode ser ve ri fi ca do no caso francês, che gan do a ní vel re cor -
de, de qua se 6.000 mil vôos diá rios (Stuch lik, 1999), 3.000 mil vôos diá -
rios so men te pelo cen tro de con tro le de Pa ris/Athis Mons. A aviaç ão
mun dial pas sa por um cons tan te rit mo de cres ci men to des de os anos
1920 quan do as ae ro na ves voa vam a 265 km por hora, obri gan do os paí -
ses a rea li zar a pri mei ra con venç ão in ter na cio nal do trá fe go aé reo. Na
vés pe ra da Se gun da Gran de Gue rra Mun dial essa ve lo ci da de che gou a
700 km por hora, mas com li mi taç ão de peso (Gi lle, 1978). Logo isso é
su pe ra do du ran te o pe río do da gue rra o nú me ro de pas sa gei ros, so men te
so bre o Atlânti co Nor te, por exem plo, au men tou em dez ve zes no pe río -
do en tre 1950-1970. O gran de im pul so veio nos anos 1960 com no vas
con cepç ões de mo tor e fu se la gem e a in tro duç ão do jato, nos anos se ten -
ta, com mais ve lo ci da de e maior ca pa ci da de, caso do Boeing 747 que já
trans por ta va mais de 300 pas sa gei ros. Nes se sen ti do, os con tro la do res
de trá fe go aé reo en fren tam três fa tos: o au men to da ve lo ci da de dos sis te -
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mas e equi pa men tos, o au men to do trá fe go e o au men to de pas sa gei ros
por vôo. 

Para con tro lar o trá fe go nas áreas de apro xi maç ão dos ae ro por tos,
o con tro la dor disp õe de um sis te ma de apoio com pos to por:

– um sis te ma de vi sua li zaç ão dos dado, como os vôos em
des lo ca men to, 

– um pro gra ma ho rá rio dos vôos, 

– um sis te ma de co mu ni caç ões por ra dio com os pi lo tos, por
te le fo ne com as to rres dos ae ro por tos da re gi ão bem como com
os cen tros re gio nais de São Pau lo e Bra sí lia.

O con tro le de trá fe go aé reo no Bra sil foi con ce bi do e es tru tu ra do
como um sis te ma mi li tar de de fe sa, ge ri do sob res pon sa bi li da de do Mi -
nis té rio da De fe sa, pelo Co man do da Ae ro náu ti ca, como funç ão do ser -
vi ço pú bli co, da mes ma for ma que a de fi niç ão das po lí ti cas de cir cu laç -
ão e trá fe go no es pa ço e de se gu ran ça na aviaç ão. Para esse con tro le, a
Ae ro náu ti ca con ta com sis te ma de ope raç ões, im plan ta do nos anos 70, o 
Sis dac ta, Sis te ma in te gra do de de fe sa aé rea e con tro le de trá fe go aé reo. 

No en tan to, o que se nota é que a in fra-es tru tu ra ae ro por tuá ria não
se gue o mes mo rit mo do cres ci men to do trá fe go e cir cu laç ão de pas sa -
gei ros e mer ca do rias. Como os de mais ser vi ços de in fra-es tru tu ra dos
ae ro por tos, es ses ser vi ços e os de con tro le de trá fe go são pa gos pe los
pas sa gei ros e pe las com pan hias aé reas, como a taxa de ser vi ço de orien -
taç ão e cir cu laç ão no es pa ço aé reo para as ati vi da des de rota, e con tro le
do trá fe go no pou so e de co la gem nos ae ro por tos. Há um au men to de ho -
ras voa das pe las com pan hias no pe río do en tre 1990 e 1998 que é sig ni fi -
ca ti vo. So men te a com pan hia aé rea Va rig teve um sal to de 175 para 282
ho ras voa das, em tor no de 62% to man do por base o ano 1990. E esse au -
men to não foi acom pan ha do por au men to no qua dro de pi lo to. 

Ou tro pon to a con si de rar nas mu dan ças den tro da aviaç ão são
quest ões de gest ão de vôo que fi cam sob a res pon sa bi li da de do pi lo to.
Pri mei ro, quan do se apre sen tam con diç ões at mos fé ri cas ruins, o tem po
de es pe ra e das di fi cul da des de de co la gem e pou so fi cam de bi ta das so -
bre a vida do pi lo to. Se gun do, a quan ti da de de pas sa gei ros em cada vôo
está fora de seu po der de de cis ão. A quan ti da de de pen de da re laç ão ofer -
ta-de man da, do tre cho, dia se ma na, ho rá rio do dia e tipo de equi pa men to 
que ofe re ce quan ti da de de lu ga res que está re la cio na do por sua vez ao
tipo de ae ro por to com dis po ni bi li da de de pis tas. Ter cei ro, as con diç ões
dos equi pa men tos e sis te mas, quan ti da de de com bus tí vel, tam bém est ão 
fora de seu po der de de cis ão. Tem a res pon sa bi li da de so bre a  confe -
rência e so bre a de cis ão de voar na que las con diç ões. Nem sem pre con se -
gue ne go ciar ou so lu cio nar os pro ble mas. Em caso de pro ble mas no vôo
de vi do a fun cio na men to irre gu lar de sis te mas e equi pa men tos a res pon -
sa bi li da de é do pi lo to, tan to no tem po de vôo como na so luç ão dos pro -
ble mas im pre vis tos. Quar to, em caso de vôos in ter na cio nais, nem sem -
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pre con se gue ter su por te téc ni co para rea li zar ins peç ão, para pou so e
de co la gem. 

O que é no tá vel é a tendência de uso do tem po de tra bal ho dos pi lo -
tos. Ana li san do so men te as ho ras voa das e a quan ti da de de pi lo tos das
gran des com pan hias do trá fe go na cio nal e in ter na cio nal, ve ri fi cam-se,
den tre as tendências, com por ta men tos anor mais. No iní cio da dé ca da,
ha via na com pan hia Va rig uma mé dia de sete pi lo tos a cada mil ho ras
voa das pela com pan hia. Essa quan ti da de veio cain do che gan do a qua tro
pi lo tos/cada 1.000 ho ras. Entre tan to, a com pan hia aé rea Tam de bu tou
no trá fe go in ter na cio nal com a mé dia de dois pi lo tos / cada 1.000 ho ras
em 1997. Em 1999, do brou esse uso, fa zen do qua se 2.000 ho ras de vôo
com me nos de um pi lo to. Os pi lo tos tra bal ham, as sim, maior quan ti da de 
de tem po, com maior quan ti da de de pas sa gei ros e mer ca do rias. 

A quan ti da de de tra bal ho pode ser ana li sa da so bre tu do pela car ga e
es for ço. No en tan to, essa quan ti da de pre ci sa tam bém ser ana li sa da pela
res pon sa bi li da de que é atri buí da nes sa quan ti da de. Para com preendê-la, 
é ne ces sá rio acom pan har as ati vi da des e de cis ões to ma das pelo pi lo to e
con tro la dor de trá fe go aé reo du ran te uma jor na da. Em al guns ca sos, es -
sas de cis ões são evi den tes. No caso do con tro la dor de trá fe go, nota-se
um con jun to de ati vi da des rea li za das sob press ão do tem po e gran de nú -
me ro de de cis ões num ci clo re la ti va men te cur to. As si tuaç ões vi ven cia -
das no con tro le de sis te mas in for má ti cos re que rem do mí nio do con he ci -
men to do con jun to do vôo sob sua res pon sa bi li da de: uma ae ro na ve com
pas sa gei ros e mer ca do rias, uma rota e des ti no, quan ti da de de com bus tí -
vel, equi pe, mo vi men to do trá fe go aé reo na rota, as nor mas da aviaç ão,
na cio nais e in ter na cio nais, con diç ões cli má ti cas, con diç ões de de co la -
gem e pou so, nem sem pre pre vi sí veis e si tuaç ões im pre vi sí veis do fun -
cio na men to de sis te mas e equi pa men tos in for má ti cos. 

O au men to da ve lo ci da de dos sis te mas de in for maç ão, ae ro na ves e
trá fe go pro vo ca ram au men to na ve lo ci da de do tra bal ho dos con tro la do -
res não so men te de rit mo. Há mais in ten si da de do tra bal ho com maior
nú me ro de avi ões no es pa ço aé reo. Isso do brou em dez anos -en tre
1980-90- sem que ten ha do bra do a quan ti da de de pes soal nas equi pes.
Esse au men to do rit mo de tra bal ho dos con tro la do res pode ser ob ser vá -
vel acom pan han do a rea li zaç ão das ati vi da des. O con tro la dor de trá fe go
aé reo, no co ti dia no, atua em du plas, são dois con tro la do res ope ran do
cada um dos con so les. Cada du pla têm sob sua res pon sa bi li da de uma
par te do es pa ço aé reo. 

À pri mei ra vis ta, pou co se pode ob ser var dos ges tos. O con tro la dor 
pa re ce fi car todo o tem po ol han do para uma tela, imó vel. Con tu do, para
mo ni to rar um vôo é pre ci so que o con tro la dor de vôo rea li ze um con jun -
to de ati vi da des. Den tre elas, po de mos enu me rar oito prin ci pais. A pri -
mei ra é a de ver os vôos, pe los íco nes e nú me ros que est ão apre sen ta dos
na tela do mo ni tor. O ato de ver não é so men te de ol har os sím bo los, mas
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de ob ser vá-los e gra var co rre ta men te. Se gun da, a de de co di fi car es ses
sím bo los, dis tin guin do as co res e os nú me ros se pa ra da men te, com pon -
do os da dos num con jun to de in for maç ões com preen sí veis. Ter cei ra, a
de ana li sar as pos si bi li da des de rota, den tre as que pos suem em re laç ão a 
ou tros vôos. Quar ta, a de de ci dir so bre uma rota, as se gu ran do-se de que
não haja ou tro vôo nes sa rota e tem po, to man do cui da do para ha ver uma
distância ho ri zon tal de cin co mil has ou 9 km en tre os vôos. Em  situa -
ções de anor ma li da de, os vôos são dis pos tos em pra te lei ra, na ver ti cal,
uns so bre ou tros, com uma distância de 300 a 800 me tros en tre eles.
Quin ta, a de iden ti fi car o pi lo to con fir man do os da dos do vôo em tela.
Sex ta, a de re co di fi car a in for maç ão em có di gos de na ve gaç ão. Sé ti ma, a 
de trans mi tir a rota ao pi lo to, pelo mi cro fo ne do rá dio. Oi ta va, a de di gi -
tar a rota no pro gra ma. Mui tos uti li zam tam bém da nona ati vi da de, a de
es cre ver a rota do vôo so bre a tar je ta de pa pel, o strip. 

Efe ti va men te, den tre o con jun to de ati vi da des, qua tro de las exi -
gem mui ta con cen traç ão e atenç ão: as de co le ta de da dos, as de pro ces -
sa men to des ses da dos, as de de co di fi caç ão e as de re co di fi caç ão des ses
da dos para a ela bo raç ão de in for maç ões que não po dem ser vi sí veis. Há
um con jun to de da dos que se apre sen ta na tela do mo ni tor por meio de
sím bo los di ver sos, como nú me ros, le tras, co res, blo cos co lo ri dos, al -
guns em cons tan te mo vi men to e ou tros não. Ain da, al guns da dos de vem
ser pro cu ra dos. Por exem plo, a par tir da lo ca li zaç ão do pon to de se ja do
na tela, com o uso do “cur sor”, há ne ces si da de de aber tu ra de uma ja ne la 
lo ca li za da no can to in fe rior do mo ni tor, para se che gar aos da dos de se ja -
dos. São da dos que re que rem re pre sen taç ões dis tin tas para se rem vis tos, 
iden ti fi ca dos, de co di fi ca dos e com preen di dos.

Essas ati vi da des de iden ti fi caç ão, de pro ces sa men to de da dos e de
in for maç ões re que rem ela bo raç ão cog ni ti va para sua rea li zaç ão com
mui ta ra pi dez. Pri mei ro, por que os vôos se des lo cam cada vez mais rá pi -
do no es pa ço aé reo. O con tro la dor é res pon sá vel por um trá fe go em que
cada avi ão está a 1.000 km/1.200km por hora, que re pre sen ta 3 a 6 km
por se gun do. Se gun do, o con tro la dor pode ter sob sua res pon sa bi li da de
até 6 a 12 vôos si mul ta nea men te. Em 2004 esse nú me ro che gou a 30
vôos si mult âneos para cada con tro la dor, quan do o padr ão in ter na cio nal
é de 6 vôos si mult âneos por con tro la dor. 

Esse rit mo é in ten so, so bre tu do em ho rá rios de maior mo vi men to
do trá fe go, cha ma dos de pico, en tre 6h00 e 9h30 da manhã e en tre 18h00 
e 21h00. E o am bien te é sem pre ten so nes ses ho rá rios. A res pon sa bi li da -
de do con tro la dor vem au men tan do mui to nos úl ti mos anos. Pri mei ro,
pelo au men to do trá fe go e da ve lo ci da de dos vôos. Se gun do, pelo au -
men to da quan ti da de de pas sa gei ros em cada vôo. Um Boeing pode
trans por tar hoje até 400 pas sa gei ros. Ter cei ro, pela ve lo ci da de com que
as in for maç ões são trans mi ti das pelo sis te ma de apoio. O mo ni tor apre -
sen ta os da dos na tela que se al te ram a cada 3 a 4 se gun dos. Isso re quer
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que o con tro la dor iden ti fi que e me mo ri ze tais da dos e gra ve-os nes sa ve -
lo ci da de. Quar to, pela di ver si da de de ti pos de ae ro na ves, com di fe ren tes 
ca pa ci da des e ve lo ci da des. Isso re quer que o con tro la dor me mo ri ze ra -
pi da men te os da dos, ana li se as pos si bi li da des e de ci da. 

Na to po lo gia des se tra bal ho, al guns as pec tos fi cam ne bu lo sos pelo
modo como está or ga ni za do di fi cul tan do até a iden ti fi car da fa ce ta da
in ten si da de do rit mo. Po de mos des ta car sete des ses as pec tos. Pri mei ro
as pec to, o da com po siç ão ho rá ria e de pes soal e a au to gest ão. Como há
de fi ciên cia do qua dro de con tro la do res, na sala de con tro le de trá fe go
em São Pau lo, por exem plo, cada uma das cin co equi pes é com pos ta por
14 a 15 con tro la do res. E cada equi pe pre ci sa ge rir as pau sas e fol gas
para dar con ta de todo o tra bal ho do dia. Por isso, há uma idéia de au to -
gest ão, na me di da em que fica su ge ri do que os con tro la do res pos suem
do mí nio da gra de ho rá ria se re ve za nos tur nos, ge rin do ho rá rios, pau sas
e fol gas. Mas, essa idéia de au to gest ão mas ca ra a res pon sa bi li da de que
as equi pes pos suem so bre a co ber tu ra das 24 ho ras do dia de con tro le. 

Há uma di vergência de com preens ão do quan ti ta ti vo de pes soal
que está na raiz dos pro ble mas de gest ão. Para a Ae ro náu ti ca, não há fal -
ta de pes soal, por que o qua dro de con tro la do res está com ple to. No en -
tan to, nem todo o qua dro está atuan do na sala de con tro le. No Rio de Ja -
nei ro, por exem plo, se gun do um su per vi sor, o qua dro é de 80 con tro la -
do res de vôo na sala de con tro le de apro xi maç ão e 50 na to rre do Ae ro -
por to do Ga le ão. Mas dos 80 con tro la do res, ape nas 46 atuam na sala de
con tro le. Além dis so, há fal ta de pes soal ex pe rien te e ha bi li ta do. Do
qua dro de pes soal, há 34 afas ta dos, seis est ão como en ca rre ga dos de ma -
nu tenç ão, um sis te ma de in ves ti gaç ão, três em ser vi ços ad mi nis tra ti vos,
des lo ca dos por ne ces si da de. Ain da, há nove de les que est ão em gozo de
fé rias, cin co est ão em gozo da li cen ça prêmio, um está em li cen ça mé di -
ca. Ain da, há nove es ta giá rios que pre ci sam ser trei na dos, que re quer
um con tro la dor para orien tar os es ta giá rios. 

O se gun do as pec to, mui to no ta do, den tre os pro ble mas no con tro le
de trá fe go aé reo, está na de fi ciên cias de in fra-es tru tu ra dos ae ro por tos.
Os ae ro por tos, mes mo os de gran de por te, tan to de São Pau lo e Rio de
Ja nei ro, que apa ren tam pos suir ta man ho e in fra-es tru tu ra, pos suem ape -
nas uma pis ta de pou so e uma de de co la gem. Além dis so, al gu mas pis tas 
des ses ae ro por tos pe cam pe las de fi ciên cias de vi si bi li da de em al guns
dias e ho rá rios, so bre tu do nos dias de chu va e no pe río do do in ver no. O
ter cei ro as pec to con sis te no frá gil sis te ma de apoio para res pon der por
com ple xa res pon sa bi li da de de uma rede de trá fe go do es pa ço aé reo e de
au men to cres cen te, como já men cio na do. O sis te ma fal ha mui tas ve zes
tan to no pro ces sa men to como na vi sua li zaç ão dos da dos. Por ve zes, blo -
queia e se apa ga, ou, se gun do os con tro la do res, “cai”. O sis te ma de
apoio à vi sua li zaç ão é pre cá rio apre sen tan do fal has no pro ces so de
trans miss ão de in for maç ões. 
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O quar to as pec to é a mo ro si da de com que as de cis ões são to ma das
para so lu cio nar os pro ble mas de sis te mas e equi pa men tos que exi gem
so luç ões rá pi das e efi ca zes. O tem po da ação de com pra e tro ca de pe ças
e de res ta be le ci men to de sis te mas pa re ce in com pa tí vel com a ve lo ci da -
de dos sis te mas e dos vôos, com o ris co po ten cial dos ges tos e da  preci -
são ne ces sá ria na orien taç ão de rota e di reç ão do vôo. O quin to é o con -
teú do do ges to do con tro la dor so bre o qual está a res pon sa bi li da de so bre 
3.000 pas sa gei ros no ho rá rio de pico, sem con tar o va lor das mer ca do -
rias. O sex to as pec to é a de cis ão do con tro la dor que não é so men te de
coor de nar o trá fe go, como é tam bém cui dar das anor ma li da des no trá fe -
go aé reo que de vem ser con tor na dos, co rri gir os erros das com pan hias
aé reas, le van do em con ta que nem sem pre con tam com o su por te dos
ges to res para essa co rreç ão. 

Res sal ta-se, como sé ti mo as pec to, a quest ão da res pon sa bi li da de e
au to ri da de para de cis ão. A de cis ão que os con tro la do res po dem ter so -
bre o tra bal ho é so men te de suas res pon sa bi li da des pe las ta re fas. Não
pos suem nen hu ma pos si bi li da de de in ter fe rir na de cis ão so bre a gest ão
do trá fe go aé reo, so bre tu do so bre o au men to da quan ti da de de vôos no
es pa ço aé reo.

Se o au men to da ve lo ci da de já sig ni fi ca va ace le raç ão do rit mo de
tra bal ho para os con tro la do res de vôo e ae ro nau tas, a ele se as so cia ain -
da o au men to de trá fe go e de pas sa gei ros e mer ca do rias por vôo. Além
da in ten si da de, pi lo tos e con tro la do res de trá fe go aé reo vi vem o au men -
to da res pon sa bi li da de so bre mais nú me ro de vôos e maior quan ti da de
de pas sa gei ros e mer ca do rias em cada vôo. Esse au men to, pode ser con -
si de ra do tam bém como au men to da den si da de do tra bal ho -que in ci de
so bre o rit mo e tem po de tra bal ho de ae ro nau tas e con tro la do res de trá -
fe go aé reo-. Vale, as sim, ana li sar ou tros itens para re fle tir so bre esse
as pec to.

O ges to e a den si da de 

A ten ta ti va de ana li sar aqui lo que está sub mer so nes se tra bal ho
pode ser im por tan te con tri buiç ão para a com preens ão dos pro ces sos de
tra bal ho. Tan to pi lo tos com con tro la do res de trá fe go aé reo ex pres sam
so bre a ati vi da de de ma nei ra al ta men te po si ti va. Para os pi lo tos, é uma
ati vi da de mui to pra zei ro sa pelo que re pre sen ta e pelo pra zer de pi lo tar e
voar. Para os con tro la do res de trá fe go ae reo, se cons ti tui como ati vi da de 
de sa fian te, gos tam mui to do que fa zem e se sen tem “fa zen do al gu ma
coi sa im por tan te”. No en tan to, ape sar da ati vi da de ser gra ti fi can te, há
uma quan ti da de de re cla maç ões so bre es tres se, can sa ço, es go ta men to,
ex pres sos pe los con tro la do res de trá fe go. Além dis so, há uma quan ti da -
de em li cen ça ou afas ta dos por “quest ões psi co ló gi cas”. 

Ve ri fi cou-se que, apa ren te men te, não há um rit mo in ten so. Con tu -
do, para além da in ten si da de, há uma den si da de do ges to no tra bal ho da
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aviaç ão. O ter mo in ten si da de nem sem pre é su fi cien te para com preen -
der esse tra bal ho. Esses ter mos não são com preen di dos como con co -
rren tes. A in ten si da de pode ser ana li sa da pelo rit mo de tra bal ho, pela
for ça em cada pon to do es pa ço pro du zi do, pelo seu va lor, pela quan ti da -
de de fi ni da pela for ça em pre ga da. Um tra bal ho pode ter den si da de sem
ne ces sa ria men te ter seu rit mo in ten so. De cis ões to ma das no es pa ço, por
exem plo, po dem ter den si da de sem que ten ha in ten si da de no seu rit mo,
como as que são ana li sa das por Saas sen (2002) ao com preen der a den si -
da de de lu ga res pelo vo lu me de ne gó cios e cir cu laç ão de de cis ões e que
que os iden ti fi ca por ci da des glo bais. 

Essa den si da de pode ser com preen di da pelo vo lu me de tra bal ho.
Esse vo lu me pos sui uma es pes su ra ana li sa da em ter mos de da dos quan -
ti ta ti vos. Pos sui tam bém uma com ple xi da de que pode ser ana li sa da pela
sua tex tu ra, que é con cre ta, ve ri fi ca da pela car ga que o con jun to de ati -
vi da des re pre sen ta, bem como a car ga de res pon sa bi li da de atri buí da e a
quan ti da de de ris cos en vol vi dos, nem sem pre fa cil men te ava liá vel ou
quan ti fi cá vel como car ga de tra bal ho. Fa zer emer gir a den si da de pode
con tri buir para a va lo raç ão do ris co a que o tra bal ha dor está ex pos to
bem como da res pon sa bi li da de atri buí da ao tra bal ha dor nes sa ati vi da de. 
A den si da de pode ser, as sim, ava lia da pela in ten si da de do tra bal ho num
de ter mi na do es pa ço como pela quan ti da de por uni da de de es pa ço-tem -
po. Pode tam bém ser ava lia da pela im portância do tra bal ho para o se tor. 

As ati vi da des de pi lo to e con tro la dor de trá fe go aé reo po dem ser
vi sua li za das pe las ta re fas rea li za das como ati vi da des fí si cas. No en tan -
to, a ob ser vaç ão sim ples nem sem pre re ve la todo o tra bal ho. Essas ati vi -
da des re que rem so bre tu do ati vi da des vi suais com es for ços mui to mais
men tais. O es for ço men tal nem sem pre são le va dos em con ta na car ga de 
tra bal ho, mas não se pode ne gar as aç ões que exi gem ati vi da des do sis te -
ma ner vo so. São as ma ni fes taç ões dos or ga nis mos, tan to de pi lo tos
como de con tro la do res de trá fe go, que mos tram es ses si nais, pe los sin to -
mas de can sa ço, acom pan ha da, por ve zes, de ati tu des que de mons tram
al te raç ão de hu mor e es tres se e pela quan ti da de de tra bal ha do res em li -
cen ça mé di ca por “es go ta men to ner vo so” ou “quest ões de or dem
psi co ló gi ca”.

São funç ões em que não exis te o não com preen der, ou mes mo o en -
ten der erra do. O ní vel de atenç ão so bre o som e a tela de vi sua li zaç ão é,
ao mes mo tem po, con cen tra da e múl ti pla, para iden ti fi car co rre ta men te
os da dos, ou vir bem e co rre to, e po der ela bo rar a in for maç ão e de ci dir.
Os atos de ver e ou vir têm im portância acen tua da nes sa ati vi da de. As
ati vi da des de pro ces sa men to pas san do pela vis ão, re que rem vis ão cre -
pus cu lar na ação nos mo ni to res, por exem plo, quan do as cé lu las da re ti -
na re ce bem as ima gens sob for ma de in for maç ões lu mi no sas e são trans -
mi ti das ao cé re bro por me ca nis mos quí mi cos (Lu ria, 1986; Da ma sio,
2000). São cé lu las, como co nes con cen tra dos na par te cen tral da re ti na
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(ama re la), es pe cia li za das na vis ão e re con he ci men to de co res (Da nie -
llou, 1985a). 

O ato de ver, nes sa ati vi da de, não é so men te en xer gar, mas de ol har
para ler co rre ta men te os da dos. Tra bal hos com ce gos vêm sen do im por -
tan tes para com preen der que o ato de ver, em si, não é su fi cien te. E a li -
te ra tu ra de Sacks (1995), neu ro lo gis ta, por exem plo, re la ta ca sos que
mos tram que é pre ci so ol har, para agir com a vis ão. O mun do tal como
ve mos não nos é dado, mas é cons truí do atra vés da ex pe riên cia, iden ti fi -
can do, clas si fi can do em pro ces so in ces san te de me mó ria vi sual, com a
pro duç ão de uma rede de re pre sen taç ões e de re con he ci men to. A me mó -
ria vi sual é um ins tru men tal para apoiar a per cepç ão vi sual o que nos
per mi te ver com coerê ncia o mun do que ve mos. O sen tir pas sa a ser uma 
per cepç ão li ga da ao com por ta men to vi sual. Por isso, o ol har re quer a
cons truç ão de um ar ca bou ço, de no mi na do de es tru tu ra de orien taç ão,
que se pro ces sa por um apren di za do de es pa ço e tem po, ima gem e som,
por meio da per cepç ão vi sual si mult ânea. 

O ato de ver nes sa ati vi da de im pli ca em ol har, ler e com preen der
co rre ta men te es ses da dos, uti li zan do da me mó ria, do pen sa men to. São
da dos vi sua li za dos, pro ve nien tes de um sis te ma de apoio, das te las de
vi sua li zaç ão, que po dem ofe re cer maior ou me nor quan ti da de de in for -
maç ões ao con tro la dor. São da dos do trá fe go aé reo, se jam das to rres, do
pro gra ma ho rá rio, dos avi ões em trânsi to e em mo vi men taç ão no es pa ço
aé reo, col hi dos pelo ra dar, são pro ces sa dos e re trans mi ti dos para o sis te -
ma de apoio, que o con tro la dor pre ci sa iden ti fi car e se le cio nar para sua
ela bo raç ão.

São da dos que são re con he ci dos e re cons truí dos por ati vi da des de
pro ces sa men to rea li za dos pelo cé re bro, e com ca pa ci da de de aná li se,
sín te se e hie rar qui zaç ão. A vis ão cap ta os da dos e que são pro ces sa dos
em in for maç ões em seus tra je tos múl ti plos trans por ta dos em di fe ren tes
as pec tos pelo cór tex vi sual (Me yer, 2002). Essa es tru tu ra de orien taç ão
é tam bém par te de um pro ces so de ins ti tuiç ão so cial em que as re pre sen -
taç ões se pro du zem por meio de sig ni fi caç ões, no sen ti do com preen di do 
por Cas to ria dis (1975). Re co rre-se, as sim, cons tan te men te a essa es tru -
tu ra para ol har e com preen der o que se vê, como tam bém para a  produ -
ção con tí nua de no vas re pre sen taç ões, as so ciaç ões, co nex ões neu rais,
uti li zan do a me mó ria vi sual (Da má sio, 2000). Por isso, so bre essa es tru -
tu ra de orien taç ão, é pos sí vel ser cons truí da e que pode ser de no mi na do
como rede de con he ci men tos. 

A uti li zaç ão des sa es tru tu ra de orien taç ão e das vá rias re des de con -
he ci men tos, tam bém de no mi na das de mo de los de si tuaç ão (Fa yol,
1992), re quer ati vi da des do cór tex vi sual, que se adap ta con for me o uso, 
trans for man do con ti nua men te as per cepç ões or ga ni za das no tem po e no
es pa ço (Lu ria, 1986; Da ma sio, 2000). Nes se sen ti do, um ob je to que é
vis to re quer re con he ci men to, pela ati vi da de de re pre sen taç ão e me mó ria 
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e cons truç ão de um mo de lo de re pre sen taç ão in te gra da (Da má sio,
2000), por meio da in te raç ão en tre a iden ti fi caç ão, tra ta men to de da dos e 
ela bo raç ão da in for maç ão so bre as re des de con he ci men tos exis ten tes. 

Há ati vi da des de pro ces sa men to cog ni ti vo que se rea li zam em am -
bien tes com di fe ren tes ní veis de ruí do. A exigê ncia do ato de ver se apli -
ca tam bém ao ato de ou vir, que não é só es cu tar, mas de ou vir e com -
preen der. Isso re quer um apren di za do, pela per cepç ão si mult ânea de
ima gem e som e pela cons truç ão de re pre sen taç ões (Da ma sio, 2000) de
sons no tem po e no es pa ço. O ou vir se pro ces sa nes sa es tru tu ra de orien -
taç ão, pela ex pe riên cia in ces san te de sons e sig ni fi caç ões. A ati vi da de
de con tro le re quer ou vir, bem e co rre ta men te, por que, não há pos si bi li -
da de para o com preen der erra do. O ato de ou vir re quer iden ti fi caç ão,
tra ta men to de da dos e ela bo raç ão da in for maç ão para com preen der, e ao
mes mo tem po, ela bo rar a so luç ão e agir. Esse com ple xo que dá ori gem a
um pen sa men to (Lu ria, 1987). O ges to de tra bal ho pode ser com preen -
di do pe los sig ni fi ca dos que pro duz so bre as in for maç ões que pro ces sa a
par tir dos da dos, de sons que a orel ha cap ta, de si nais e ima gens que o
olho cap ta. O ges to de fa lar com o pi lo to re sul ta de uma de cis ão so bre
es ses sig ni fi ca dos do pen sa men to as so cia do à lin gua gem (Vi gots ki,
1987) 

Isso pode jus ti fi car as di fe ren ças en tre os padr ões de va lo res de re -
ferê ncia. A ava liaç ão do ruí do efe tua da na sala de con tro le de São Pau lo
mos trou que o ruí do se en con tra den tro dos li mi tes padr ão. No en tan to,
esse ruí do é um pro ble ma que não pode ser ana li sa do iso la da men te. A
ex po siç ão ao ruí do cau sa efei tos so bre o or ga nis mo, tan to so bre o sis te -
ma au di ti vo como so bre o ren di men to no tra bal ho e até tra du zin do-se
em es tres se. Ve ri fi cou-se que os que tra bal ham na sala de con tro le de
trá fe go aé reo de São Pau lo tor nam-se mui to sus ce tí veis ao ruí do, após
uma hora e meia de tra bal ho.

O som nes ses es pa ços não é um sim ples ruí do. Para o pi lo to e o
con tro la dor de trá fe go isso é par te de in for maç ões e da dos de seu  traba -
lho. São da dos trans mi ti dos por pa lav ras que pos suem sig ni fi ca dos pro -
ces sa dos nes tas si tuaç ões de tra bal ho. O som é par te do con teú do dan
ati vi da de e que não se pode abs trair. Por isso, o con tro la dor de trá fe go
pre ci sa ter a atenç ão per ma nen te, por exem plo, so bre as cha ma das pelo
rá dio. A orel ha cap ta os sons e de pois vai se le cio nan do os prio ri tá rios
dos não prio ri tá rios. Não há, as sim, uma es cu ta se le ti va a prio ri. Nes sa
es cu ta, são cap ta dos to dos os sons da sala, uma es cu ta per ma nen te. E,
por isso, não é a orel ha que se des gas ta, mas o sis te ma cog ni ti vo. O vo lu -
me de som pode não ser su pe rior aos 75dB (A), con si de ra do li mi te ou
va lor padr ão do ní vel de press ão so no ra que o or ga nis mo pode su por tar.
Mas, há um vo lu me de in for maç ões que o sis te ma cog ni ti vo pre ci sa pro -
ces sar para trans mi tir à orel ha so bre sons cap ta dos, se le cio nan do e re -
trans mi tin do aque les si nais, sons, fa las so bre os quais pre ci sa agir. Esse
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vo lu me des se con teú do de ati vi da des que so bre ca rre ga o sis te ma
cog ni ti vo. 

Há duas si tuaç ões dis tin tas que o con tro la dor vive. Uma pri mei ra,
quan do a quan ti da de de vôos é con si de ra da ra zoá vel -en tre um e qua tro-
e con se gue acom pan har a pro gra maç ão ho rá ria con for me os vôos que
apa re cem em seu se tor por meio de íco nes no mo ni tor, com nú me ro do
vôo e al ti tu de. Uma se gun da, quan do a quan ti da de de vôos é gran de, de
8 a 12 e, que pode che gar a 20 vôos. Nos mo men tos de maior tu mul to em 
2006 e 2007 isso che gou até mes mo a 30 vôos por con tro la dor. Nes ses
ca sos, por exem plo, o con tro la dor não con se gue acom pan har a pro gra -
maç ão. Se na pri mei ra si tuaç ão, o con tro la dor está vi gi lan te e acom pan -
han do o vôo, cha man do o pi lo to para dar sua orien taç ão, na se gun da si -
tuaç ão, é sem pre o pi lo to que cha ma pri mei ro o con tro la dor in for man do
sua po siç ão. 

Nas duas si tuaç ões pre ci sa es tar aten to à in for maç ão pro ve nien te
do pi lo to por meio do rá dio, para con fe rir com os da dos que pos sui na
tela do mo ni tor e, quan do pos sí vel, na se qüên cia pro gra ma da. O con tro -
la dor con fe re os da dos, con fir ma e atri bui uma po siç ão ao pi lo to, orien -
tan do de ter mi na do vôo para uma rota es pe cí fi ca. Para isso, pre ci sa ol har 
o es pa ço aé reo re pre sen ta do no mo ni tor, ve ri fi can do as ro tas e a dis tri -
buiç ão de vôos no es pa ço, con fe rir os vôos pro gra ma dos na se qüên cia e
atri buir rota es pe cí fi ca para cada um dos vôos. Mas na se gun da si tuaç ão, 
o con tro la dor sen te que nem sem pre tem essa si tuaç ão do trá fe go sob
con tro le, mas está co rren do atrás dos avi ões, evi tan do gran des ris cos e
con tro lan do-os den tro do pos sí vel. Nes sas si tuaç ões “os ner vos fi cam à
flor da pele”, o cli ma fica ten so. 

Como as si tuaç ões são im pre vi sí veis e in cer tas nes sa ati vi da de,
elas re que rem uma mul ti pli ci da de de atenç ão para con tro le per ma nen te
dos vôos, evi tan do pe ri gos de in ci den tes e aci den te. Nes se pro ces so, as
ati vi da des cog ni ti vas est ão em cons tan te fun cio na men to para a so luç ão
dos pro ble mas, in te gran do a cons truç ão da re pre sen taç ão men tal das si -
tuaç ões com os no vos da dos que de vem ser com pos tos para ela bo raç ão
da in for maç ão. Essa ação re quer tam bém ati vi da des ana lí ti cas de an te ci -
paç ão para con tro lar si tuaç ões que po dem ser con fli tuo sas. E, por isso, o 
con tro la dor ava lia um es ta do da si tuaç ão no fu tu ro pró xi mo, pre pa ra-se
para esse fato e de ter mi na-se o mo men to da ação. Uti li za, para isso, da
me mó ria tan to para gra var os da dos que são apre sen ta dos so bre as te las
do mo ni tor no in ter va lo de qua tro se gun dos com as do pro gra ma ho rá rio 
ou as que est ão im pres sas no strip, como para re ver si tuaç ões se mel han -
tes vi vi das. 

To das es sas ati vi da des re que rem um pro ces sa men to cog ni ti vo de
um con jun to de sons, nú me ros e ima gens que re pre sen tam fa las de pi lo -
tos, como vôos e ro tas no es pa ço aé reo que se apre sen tam na tela de vi -
sua li zaç ão do mo ni tor. Não se vêem os ob je tos, mas se tra bal ha com a
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re pre sen taç ão so no ra e vi sual so bre um con jun to ela bo ra do, de uma rede 
de con he ci men tos, o que exi ge es for ço do sis te ma neu ro cog ni ti vo. Estu -
dos neu ro psi co ló gi cos e psi coer gonô mi cos fo ram rea li za dos para ava -
liar o es for ço das ati vi da des cog ni ti vas, como os de Da nie llou (1985),
Fa yol e equi pe (1992), mas re que rem, ain da, me to do lo gias para com -
preens ão da car ga de tra bal ho que isso pode sig ni fi car em di fe ren tes si -
tuaç ões. A fal ta de padr ões e nor mas es pe cí fi cas para essa ati vi da de di fi -
cul ta, ain da, mel hor ava liaç ão dos efei tos da ex po siç ão ao ruí do as so cia -
do a efei tos de ou tros es for ços mo to res e cog ni ti vos nes ses no vos am -
bien tes mar ca dos por tra bal hos em sis te mas de con tro le, com sis te mas
in for má ti cos que se rea li za nes sa in ten si da de e ve lo ci da de.

O con te ú do e os ris cos

Ana li sar con diç ões de tra bal ho é tam bém fa lar de con teú do, de um
tra bal ho qua li fi ca do para com preen der como é uti li za do num de ter mi -
na do es pa ço-tem po. Há um con teú do sem pre sub mer so pe los con he ci -
men tos e sa be res do tra bal ha dor, im plí ci to no con tra to de tra bal ho e, de -
no mi na do pelo ter mo de qua li fi caç ão. Abrir esse con teú do pas sa por ou -
vir e com preen der cada um dos atos re la ta dos. Se ela co me ça com a
com preens ão do ges to, con teú do dos atos, do ta dos de pen sa men to e
cons ciên cia, ela pas sa tam bém pela com preens ão des sa qua li fi caç ão e as 
con diç ões de uso. 

Os da dos do au men to da quan ti da de do trá fe go e pas sa gei ros em
cada vôo mos tra a car ga de res pon sa bi li da de atri buí da a pi lo tos e con tro -
la do res de trá fe go aé reo. E há os ris cos de in ci den tes ou aci den tes dian te
do alto con teú do de im pre vi si bi li da de e in cer te za dos sis te mas in for má -
ti cos. Alia do a isso, há as di fi cul da des a se rem so bre pos tas às de fi ciên -
cias da or ga ni zaç ão do sis te ma de trans por te aé reo, so bre tu do com a in -
fra-es tru tu ra e pro gra mas de ma nu tenç ão, tan to de equi pa men tos e sis te -
mas em bar ca dos como os de te rra.

A qua li fi caç ão é nor mal men te com preen di do por es co la ri da de, e
es sas funç ões na aviaç ão fo ram clas si fi ca das no ní vel de se gun do grau
(11 a 12 anos de es co la ri da de). No en tan to, esse tipo de qua li fi caç ão não
ava lia o sa ber exi gi do para a rea li zaç ão des sas funç ões. Para exer cer as
funç ões de pi lo to e de con tro la dor de trá fe go aé reo é pre ci so que haja
uma ha bi li taç ão. Para a ha bi li taç ão do pi lo to, por exem plo, exi ge-se a de 
pi lo to pri va do e co mer cial ob ti dos por cur sos es pe cí fi cos ou pelo con -
jun to de ou tros pro gra mas es pe cí fi cos rea li za dos por com pan hias, es pe -
cí fi cos para o co man do dos di fe ren tes equi pa men tos -ae ro na ves com es -
pe ci fi caç ões de ter mi na das pe los fa bri can tes-. Mui tas ve zes, tais cur sos
são rea li za dos jun to aos pró prios fa bri can tes des sas ae ro na ves. O mes -
mo se apli ca ao con tro la dor de trá fe go aé reo que pas sa por um con jun to
de cur sos rea li za dos pela Ae ro náu ti ca, como pro gra mas de for maç ão es -
pe cí fi cos, que che ga a re que rer seis a oito anos. 
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Além dis so, den tre as exigê ncias de qua li fi caç ão está a de qua li da -
de de saú de de cada tra bal ha dor, ava lia da no mo men to do exa me para
atri buiç ão da ha bi li taç ão como para o pro ces so de se leç ão e con tra taç ão. 
Essa qua li da de de saú de é, ain da, ava lia da pe rio di ca men te, se mes tral -
men te ou anual men te, tan to para o pi lo to como para o con tro la dor de
trá fe go aé reo. Nes sa pers pec ti va, a saú de é con si de ra da como par te da
qua li fi caç ão ne ces sá ria para cum prir as exigê ncias de qua li fi caç ão.

Na com preens ão des sa qua li da de de saú de, há a con si de rar as con -
diç ões de tra bal ho em que são vi vi das. A co me çar pela de fi niç ão do pa -
ga men to por km voa do com a con se qüen te que bra dos li mi tes de ho ras
de tra bal ho. É o pro ces so de no mi na do de fle xi bi li zaç ão dos sa lá rios e
ho rá rios para ob tenç ão de mel ho res ín di ces de pro du ti vi da de. Algu mas
em pre sas pa gam sa lá rio-base, R$ 1.200,00 e uma cota va riá vel de R$
0,57 por km voa do, dei xan do ao pi lo to a res pon sa bi li da de pela que bra
des sas re gras con ven cio na das de tra bal ho. Com isso, são mais ho ras de
tra bal ho para po de rem ob ter um sa lá rio con di zen te com suas ne ces si da -
des. Fi cam tam bém sob a res pon sa bi li da de do pi lo to os efei tos, como os
agra vos, fa di ga, es tres se, doen ças pro fis sio nais e ou tros. Isso é ve ri fi ca -
do en tre pi lo tos e con tro la do res que fo ram afas ta dos das funç ões por
mo ti vo de “or dem psi co ló gi ca”, in far to e ou tros agra vos. Nen hum dos
ca sos mo ti vou pro gra ma de atenç ão à saú de, nem de mel ho ria das con -
diç ões de tra bal ho. Os re sul ta dos dos exa mes de saú de, da nos e doen ças
iden ti fi ca das não fa zem par te de pro gra ma de atenç ão em saú de nem de
acom pan ha men to ou res ta be le ci men to e mel ho ria. 

No en tan to, há uma dis crepâ ncia en tre o que é exi gi do e o que é
con si de ra do como qua li fi caç ão. E en tre o que é exi gi do e o que é com -
preen di do e uti li za do. Se a saú de é re sul tan te de um pro ces so que se de -
sen vol ve no es pa ço so cial, ela de pen de da qua li da de de vida e das con -
diç ões que o tra bal ha dor vive nos es pa ços de tra bal ho. Como o or ga nis -
mo está em cons tan te mo vi men to, é pre ci so con si de rar o or ga nis mo, na
sua con diç ão bio-psi co e so cial, que de pen de de cui da dos e atenç ão per -
ma nen tes, em pro ces so dinâ mi co de bus ca de equi lí brio por seu me ca -
nis mo bio ló gi co de re gu laç ão. 

A qua li da de de saú de do tra bal ha dor re ve la tam bém o uso no tem -
po nes se es pa ço. Se a saú de pode ser ve ri fi ca da pela ins criç ão da or dem
so cial no cor po dos in di ví duos, como Bol tans ki (1984) e Fas sin (1996)
ana li sam em seus es tu dos so bre a saú de, con si de ran do-a como re sul tan -
te de uma ex pe riên cia de uso, de per das e de pro duç ão de doen ças, tam -
bém de uma ação do po der das ins ti tuiç ões, seja na gest ão e or ga ni zaç ão
do tra bal ho, como mos tra o es tu do de De jours (1992), isso se ma ni fes ta
os or ga nis mos pe las con diç ões vi vi da, por agra vos, aci den tes e doen ças. 
No en tan to, o que se ve ri fi ca é que os or ga nis mos são con si de ra dos
fenô me nos autô no mos e os agra vos, per das e doen ças, como de res pon -
sa bi li da de in di vi dual de cada tra bal ha dor de bi ta da so bre a in ca pa ci da de
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de cada um. Os ris cos dos es for ços no tra bal ho não são acom pan ha dos
por um pro gra ma de acom pan ha men to e de cui da do da saú de dos tra bal -
ha do res. Ao con trá rio. As jor na das de tra bal ho são irre gu la res, so bre tu -
do as dos pi lo tos, com a uti li zaç ão tem po e do es pa ço de vida. O tra bal ho 
dos con tro la do res se rea li za em tur nos de ro dí zio em am bien te ten so das
re laç ões e em con diç ões pre cá rias.

Na ex pe riên cia de pi lo to, há tam bém a ex pe riên cia de vi ver a im -
pre vi si bi li da de, as in cer te zas, pre sen tes no con teú do des se tra bal ho. Os
erros de quem de ci de pelo pro ces so de tra bal ho, por po lí ti cas de gest ão,
pela or ga ni zaç ão do tra bal ho, por de fi ciên cias da es tru tu ra são ris cos e
pe ri gos que po dem se trans for mar em aci den tes. A ex pe riên cia com aci -
den ta li da de na aviaç ão é um fato. E o pi lo to e o con tro la dor de trá fe go
aé reo est ão sem pre de plant ão sob o ris co de vi ver um in ci den te, o de vi -
ver um aci den te, como o de ser res pon sa bi li za do por aci den tes.

Con si de ra ções fi na is

A ex pe riên cia dos tra bal ha do res da aviaç ão con tri bui para um ol -
har so bre al gu mas fa ce tas das con diç ões de tra bal ho. Essa vivê ncia pos -
sui uma den si da de, seja pela quan ti da de de tra bal ho nem sem pre pos sí -
vel de ser ob ser vá vel e apreen di da, pela di ver si da de tem po ral como pe -
los ris cos que as su mem ao rea li zar a ati vi da de, e que sua com preens ão
re quer apor tes de es tu dos cog ni ti vos. Tra ta-se de uma ex pe riên cia com
vivê ncias com di mens ões dis so nan tes, con ti das no pro ces so de tra bal ho, 
seja de tem po, de rit mo, com fra tu ras di fe ren tes. Essa ex pe riên cia pode
ser re ve la do ra de for mas de tra bal ho, com tem po ra li da des múl ti plas,
pre sen tes na atual so cie da de da in for maç ão, do mi na da pe los sis te mas
tec no ló gi cos e de co mu ni caç ão. Isso é vi ven cia do, pela fra tu ra nas jor -
na das de tra bal ho, com ci clos de tra bal ho di ver gin do da con ta bi li da de
das ho ras e jor na das se ma nais. Há tam bém uma fra tu ra dos di fe ren tes
rit mos de tra bal ho. Há uma vivê ncia com tem po ra li da des di fe ren tes en -
tre as os dos sis te mas e equi pa men tos ae ro náu ti cos e in for má ti cos e as
da es tru tu ra da or ga ni zaç ão. Há, ain da, vivê ncia com fra tu ras em re laç ão 
ao rit mo de vida. As jor na das de tra bal ho com re gi mes que que bram
con ti nua men te o rit mo de vida. Vive-se con ti nua men te as fra tu ras en tre
o tem po de vida so cial e fa mi liar com a de tra bal ho. Há um tem po na du -
raç ão das si tuaç ões de tra bal ho que toma todo o tem po da vida, como o
caso de pi lo tos. Na di mens ão so cial da vida des se tra bal ha dor todo o
tem po, como du raç ão, é to ma do pela do tra bal ho.

Há, tam bém, a ex pe riên cia com a fra tu ra en tre a quan ti da de de tra -
bal ho e o que é con ta bi li za do, re con he ci do como tal. Ain da, há ris cos a
que o tra bal ha dor ex pe rien cia para a rea li zaç ão de suas ati vi da des. Nes -
sa rea li zaç ão, é o pi lo to e o con tro la dor de trá fe go aé reo que as su me a
res pon sa bi li da de do tra bal ha dor de co lar es sas fra tu ras para dar con ta do 
ser vi ço ao usuá rio. As dis sonâ ncias des sa or ga ni zaç ão e gest ão emer -
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gem so men te em caso de gran des aci den tes. Mas, nes se ca sos, é co mum
os pi lo tos e con tro la do res de trá fe go aé reo se rem res pon sa bi li za dos por
to dos os erros do pro ces so. São tam bém dis so nan tes pela gest ão des ses
pro ces sos pela di fe ren ça en tre a car ga de res pon sa bi li da de e a au to ri da -
de so bre o pro ces so de tra bal ho. São nor mal men te so bre es ses tra bal ha -
do res que est ão na pon ta do pro ces so al vos fá ceis de cul pas, erros e aci -
den tes. O alto ris co é tam bém de vi ver o aci den te como tam bém o pe ri go 
de so frer pela cul pa pelo erro des ses pro ces so que lhe é atri buí do. Esse
con jun to de ris cos, pe ri gos e res pon sa bii da des des se tra bal ho é exem -
plar para exa mi nar a po ten cia li da de da car ga de tra bal ho, e que, é de po -
si ta da, so bre um tra bal ha dor com uma qua li fi caç ão alta no exer cí cio da
funç ão e na exigê ncia da res pon sa bi li da de, mas com qua li fi caç ão bai xa
quan do se tra ta do do mí nio de sua saú de, de seu tem po e, so bre tu do, da
re mu ne raç ão que é atri buí da como sa lá rio. Essa acu mu lac ão da po ten -
cia li da de que dá uma den si da de a esse tra bal ho, que se res sal ta pela dis -
tinç ão en tre o apa ren te e o rea li za do, o que é ob ser vá vel e o que se con -
se gue apreen der nes se con teú do do tra bal ho após lon go exer cí cio de re -
flex ão e aná li se dos da dos le van ta dos e ob ser va dos. Essas di fe ren tes fra -
tu ras se in se rem tam bém como di fe ren tes for mas de con tro le do  traba -
lho pela exe cuç ão de ati vi da des den tro das no vas tec no lo gias de in for -
maç ão. São fra tu ras que pos suem efei tos so bre os cor pos dos in di ví -
duos, com im pac to con cre to so bre a saú de do tra bal ha dor, cuja tex tu ra
pode ser ve ri fi ca da pe los sin to mas que os or ga nis mos ma ni fes tam, fa di -
ga, es tres se, pâni co e pela quan ti da de de li cen ças mé di cas des ses  traba -
lhadores. São efei tos ve ri fi ca dos pe los usos dos cor pos, mas que re quer
ain da ou tros es tu dos para mel hor com preens ão dos efei tos des sa vivê -
ncia com a den si da de e di ver si da de tem po ral so bre a saú de.
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Re su mo 

Tra ta o pre sen te pa per de apre sen tar e dis cu tir con diç ões de  traba -
lho ba sea do em da dos de es tu do rea li za do na aviaç ão no pe río do en tre
1997 e 2002, es pe ci fi ca men te de pi lo tos e con tro la do res de trá fe go aé -
reo. Tem por fi na li da de con tri buir para es tu dos so bre o tra bal ho bem
como para a com preens ão do tra bal ho na aviaç ão. Ana li sa-se as  condi -
ções de tra bal ho como for mas de do mi naç ão na for ma como o tra bal ho
está or ga ni za do. Ve ri fi cou-se que a saú de é par te das exigê ncias de qua -
li fi caç ão, mas não faz par te de pro gra mas de pro moç ão e acom pan ha -
men to. Há uma den si da de do ges to dada pela quan ti da de de tra bal ho no
tem po e es pa ço e pe los ris cos que o tra bal ha dor as su me ao exe cu tar a
ati vi da de. 

Pa lav ras cha ves: con diç ões de tra bal ho, saú de, ris cos, aviaç ão,
pi lo tos, con tro la do res de trá fe go aé reo

Abstract

This pa per pre sents and dis cuss the avia tion-re la ted wor king con -
di tons ba sed on re sul ting data co llec ted from a study rea li zed among air
flight pi lots and air traf fic con tro llers du ring the pe riod bet ween 1997
and 2002. This pa per aims to con tri bu te of the com prehen sion of the
avia tion-re la ted la bour. The wor king con di tions are ana li zed as a work
or ga ni za tion, as a so cial do mi na tion and the way of the or ga ni za tion of
the work. It was ve ri fied that health is part of qua li fi ca tion re qui re ments
but oddly not part of pro mo tion and mo ni to ring pro grams. The re is a
cer tain den sity in the ges tu re gi ven by wor kloads in time and spa ce and
by risks wor kers take when per for ming cer tain ac ti vi ties.

Key words: wor king con di tions, health, risk, avia tion, air tra fic
con trol, air flight pi lot
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