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aviation English = inglês aeronáutico

Denominação para a linguagem utilizada nas comunicações que ocorrem 

durante um voo em ambiente internacional, entre pilotos e controladores de 

tráfego aéreo (ATCo). Abarca a fraseologia padrão e o inglês comum (plain

English).

aviation English = inglês de aviação ou inglês para aviação

Uma das traduções possíveis, para o português, do termo aviation English, 

tomado em seu sentido mais amplo. Abarca tanto o inglês aeronáutico

quanto outros usos da língua inglesa na comunicação entre diversos 

profissionais da aviação, como pilotos, tripulação, mecânicos de aeronave, 

entre outros. 

Fonte: SCARAMUCCI, M.; TOSQUI-LUCKS, P; DAMIÃO, S. M. Pesquisas 

sobre Inglês Aeronáutico no Brasil (2008), p. 296-297.

Inglês aeronáutico  (Aviation English) 



GEIA – Grupo de Estudos 
em Inglês Aeronáutico

- Criado em 2013 – credenciado no CNPq (Acadêmico)

- Interinstitucional:ICEA, DECEA, EEAR, ITA, ANAC

- Diversas Universidades:USP, UNICAMP, UNITAU, UnB, UFRJ, 
PUCRS, ITA, Lancaster – UK, Carleton University – Canada, Iowa State
University – USA

- 3 linhas de pesquisa: 

• Descrição e análise da linguagem no âmbito do inglês 
aeronáutico;

• Ensino-aprendizagem de inglês no(s) contexto(s) aeronáutico;

• Avaliação de proficiência linguística em inglês aeronáutico.



Objetivos

 Reunir pesquisadores com interesses afins provenientes de diferentes 
instituições e OMs;

 Promover discussões e reflexões sobre as áreas temáticas que levem ao 
intercâmbio, desenvolvimento e crescimento pessoal e institucional;

 Apresentar contribuições concretas para as atividades da Divisão     de 
Língua Inglesa do ICEA (avaliação e capacitação) e, por conseguinte, ao 
DECEA e ao SISCEAB;

 Promover o ICEA como instituição de pesquisa (ICT)

 Difundir os conhecimentos gerados em âmbito              institucional, 
nacional e internacional.

 Pré-requisito: Estar realizando ou ter concluído pesquisa relacionada a 
alguma das linhas de pesquisa do Grupo – como pesquisador, estudante 
(de graduação, Mestrado ou Doutorado), orientador ou coorientador
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Descrição e Análise

• Compilação de um corpus de comunicações
radiotelefônicas em língua inglesa do SISCEAB

• Levantamento dos padrões léxico-gramaticais do 
inglês para aviação: um estudo vetorado pela 
Linguística de Corpus.

• Open to talk - emergências: um glossário
português/inglês para as comunicações 
radiotelefônicas entre pilotos e controladores de 
tráfego aéreo

• Comunicações entre pilotos e controladores de 
voo: fatores linguísticos, discursivo-interacionais e 
interculturais 



Ensino-aprendizagem - AN
• Uma Análise de Necessidades de uso da Língua 

Inglesa por Oficiais Aviadores do Esquadrão de 
Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira

• Ensino-aprendizagem de Inglês para o Controlador de 
Tráfego Aéreo Brasileiro: em busca de novos rumos

• Diagnóstico do Processo de Capacitação em língua 
Inglesa dos controladores de tráfego aéreo do 1º GCC: 
Análise do estado atual e sugestões para obtenção da 
proficiência

• Conscientização linguística e profissional para o 
controlador de tráfego aéreo: uma proposta didática 
para o ensino-aprendizagem de Língua Inglesa 
baseada em tarefas



Ensino-aprendizagem - LD

• Critérios de avaliação de livro didático para o 
ensino-aprendizagem de inglês para 
controladores de tráfego aéreo brasileiros: uma 
proposta de checklist

• Análise de imagens no livro Aviation English: uma 
contextualização para o ensino de ESP para 
controladores de tráfego aéreo pré-serviço 
brasileiros 

• Atividades de pronúncia em livros didáticos de 
Inglês Aeronáutico: reflexões sob o prisma de 
falantes de português brasileiro.



Avaliação

• O que os avaliadores e desenvolvedores dos 
exames de proficiência linguística têm a dizer 
sobre os requisitos de proficiência linguística 
da OACI 12 anos após sua publicação?

• Os efeitos retroativos do EPLIS nas 
percepções, atitudes e ações de professores e 
alunos de um curso de formação em controle 
de tráfego aéreo
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Descrição da Linguagem

• O uso de estratégias comunicativas em inglês 
no controle de tráfego aéreo brasileiro 

• Explorando os fatores interculturais nas 
comunicações internacionais entre controlador 
de tráfego aéreo e piloto: validando uma 
taxonomia

• O projeto LHUFT (Language as a Human 
Factor in Aviation) no Brasil: uma taxonomia 
para aprimorar o inglês de aviação



Ensino-aprendizagem - corpus

• Elaboração de um módulo de atividades 
didáticas a partir de um corpus de 
comunicações piloto-controlador em língua 
inglesa

• Fluência e interação no inglês aeronáutico: dos 
estudos descritivos à sala de aula



Avaliação

• O desempenho em língua inglesa de 
controladores de tráfego aéreo operacionais
em comunicações radiofônicas: uma faceta de 
validade do EPLIS

• Considerações sobre a escala de níveis de 
proficiência linguística para controladores de 
tráfego aéreo

• Da análise de necessidades ao desenho de 
um exame de proficiência em inglês para 
pilotos militares
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Divulgação – site GEIA

http://pesquisa.icea.gov.br/geia/home.php







Livro do GEIA

12 capítulos• 12 capítulos;

• Prefácio da Profa.  Ana  Eliza 

Bocorny (UFRGS)

• 08 pareceristas (blind review)

• Glossário inglês-português; 

lista de siglas em português e 

lista de instituições ligadas à 

aviação no Brasil 



Publicações internacionais

Aviation English

A lingua franca for pilots and air 

traffic controllers (2016)

By Dominique Estival, Candace 

Farris, Brett Molesworth

Routledge



Publicações internacionais

Avialinguistics

The Study of Language for 

Aviation Purposes (2017)

Anna P. Borowska

Peter Lang



Livros em elaboração

• Eric Friginal, Elizabeth Mathews and Jennifer Roberts English 
in Global Aviation - Bloomsbury Publisher - Previsão: final de 
2018 (Aline, Malila, Patrícia)

• Daniela Terenzi, Jaqueline Lopes e Patrícia Tosqui Lucks 
Pesquisas em Inglês para Aviação: a língua usada por pilotos, 
controladores, comissários e mecânicos – EDIFSP – Previsão: 
final de 2019

• Aline Pacheco (coletânea de artigos) English for Aviation: 
Guidelines for teaching an Introductory Research – EdiPUCRS
– sem previsão



Participações em Eventos (2018)

• ICAEA Daytona Beach (USA) - ERAU 

• Teaching and Language Corpora (Cambridge - UK)

• Simpósio de Segurança de Voo (IPEV)

• GEL – Estudos Linguísticos

• Publicação Revista Conexão SIPAER (CENIPA)

• Matéria na Revista Aeroespaço (DECEA)

• Matéria no ICAO Journal (Simpósio ANAC-ICEA)

• China



ICAEA Research Group

14 membros – 6 do Brasil

https://www.icaea.aero/about/icaea-research-group/



https://www.icaea.aero/icao-lpr-tdg-workshops/





ICAEA nas mídias sociais



Recursos Virtuais

Aviation English Hub 
Natália Guerreiro (ICEA)

ATC English Portal



"Se quer ir rápido, vá sozinho. 

Se quer ir longe, vá em grupo."

Provérbio Africano



patricialucks@gmail.com

Obrigada!


