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Acidente Canadá

In addition, on 2 occasions, the student pilot had deviated from an ATC clearance. On 
one of those occasions, he had cut in front of an aircraft that he was supposed to follow 
when approaching the airport, resulting in a subsequent controller instruction to turn right 
direct to the threshold of Runway 06R. On the other occasion, the student pilot had been 
cleared for a right-hand downwind approach to Runway 06R; however, when the landing 
clearance was issued, he was cautioned by the controller that he had extended the base 
leg too far past the extended centreline of Runway 06R and was actually on final approach 
to Runway 06L. Such deviations are not unusual, especially with student pilots who have 
limited solo flight experience.

http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviation/2017/a17q0030/a17q0030.asp



ICAO, 2010
“a porção de linguagem produzida por ATCOs e 
pilotos em comunicações radiotelefônicas, 
composta de Fraseologia Aeronáutica e plain
English”



Efeito retroativo

Micro (sala de aula) Macro (sistema
educacional e sociedade)

Efeito positivo Efeito negativo

Scaramucci, 2004



Bailey, 1996, 
p. 264



Isso não é o que todo
mundo estuda

Xxx estudou em tal escola / 
site e passou

Qual é o esquema para tirar 5?

Essa prova não avalia fraseologia

Eu só quero passar na prova, 
depois eu aprendo inglês

Voei minha vida toda na
inter e agora a ANAC não
me permite



A comunidade aeronáutica, principalmente no Brasil, não está trilhando um caminho seguro em 
direção à proficiência do idioma inglês na radiocomunicação e, sim, um atalho. Busca-se um 
conhecimento mínimo necessário para passar nas bancas examinadoras em detrimento da 
proficiência plena. Mentalidade e comportamento precários para a realidade da atividade 
aérea.

Daniel Calazans, 2014, AeroMagazine

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/prova-
para-ingles-ver_1506.html



Inglês
aeronáutico

• Segmento específico – falantes nativos precisam 
treinar

• Conhecimento técnico interage com 
conhecimento linguístico

• Usa a Escala de Proficiência Linguística como 
suporte

• A própria ANAC propôs mudanças à escala



Survey aplicado a 5857 pilotos com 1703 
respostas

http://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/profissionais-da-
aviacao-civil/processo-de-licencas-e-habilitacoes/proficiencia-linguistica-
2/Resultadopesquisa2017divulgaoportalANAC.pdf











Fontes de dados

SÍTIO DA ANAC – LISTA DE 
ESCOLAS + PESQUISA NO 

GOOGLE

VÍDEOS YOUTUBE REFLETEM A 
COMPETIÇÃO PELO MERCADO 

– PROPAGANDA

PROFESSOR PODE EXPOR O 
QUE ELE OFERECE DE 

DIFERENTE

22 ESCOLAS, 21 SÍTIOS 
ELETRÔNICOS E 11 CANAIS



Análise dos 
dados

• 2 sítios não mencionam cursos de inglês para 
aviação – inglês geral

• 1 escola não tem sítio e material não
encontrado

• 3 sítios citam cursos com enfoque na
Fraseologia Aeronáutica ou focado na Escala da 
OACI

• 18 sítios e 10 canais: mock interview, simulados, 
mock tests, atividades de ensaio para o SDEA



Resultados

• Familiaridade com o exame é importante MAS 
foco exacerbado na prova / atividades da prova
- visão reducionista – efeito negativo (Green, 
2013)

• Conceitos – “gramática e vocabulário amplos –
não use termos técnicos”; “examinador não é 
piloto”; excesso de plain English em detrimento
à Fraseologia Aeronáutica

• Linguagem rebuscada



Então…?

• O teste tem que ser:

• Baseado nos documentos da OACI (vide Souza, 2018; Aragão, 2018; Raymundo, 2018)

• Relacionado ao trabalho (work-related)

• Escopo de linguagem

MAS

• Análise de necessidades (Silva, 2018; Chini, 2018, entre outros)

• Fraseologia? Quem deve ensinar? Qual é o papel do ELE e SME?



https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/wp_249_en.pdf



The analysis revealed that although the Russian pilot was viewed as having limited English proficiency, 
the strategies he used to make himself understood were evaluated positively as fulfilling the 
requirements of the professional role. By contrast, the Korean air traffic controller, although not 
evaluated as having limited proficiency, was criticized for his lack of professional knowledge. The 
discourse analysis and the feedback given by these expert informants highlight not only the nature of 
the miscommunication arising in unexpected situations, but also the multiple factors that may 
contribute to it. While language proficiency is clearly an issue, there are many other sources of 
miscommunication that emerge during the exchange. These findings are used to critique the narrow, 
language-focused oral proficiency construct as articulated in the holistic descriptors and the rating 
scale stipulated by the International Civil Aviation Organization (ICAO, 2010) as the basis for tests of 
aviation English worldwide.

Kim, 2018



Situações-
problema

Migração entre 
linguagem roteirizada e 
plain English – como?

Linguagem autêntica como 
insumo para as aulas

Refletir sobre o USO da 
língua

Aluno deve AGIR com a 
língua



Tarefas

• Leitura de manuais

• Escrita de relatórios

• Cabine de commando – CRM, leitura de checklists

• Instrução – ground school e simulador

• Leitura e escrita de emails

• Participação em grupos sociais



Convite

• Promover reflexão e ampliação das tarefas em
sala de aula

• Buscar fontes autênticas, diversas – e confiáveis
– para a produção de material didático

• Estabelecer parcerias entre SMEs, ELEs, e 
pesquisadores

• Conhecer os documentos da OACI – e ir além
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