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CONSCIENTIZAÇÃO LINGUÍSTICA E 
PROFISSIONAL PARA CONTROLADORES 

DE TRÁFEGO AÉREO:  uma proposta 
didática para o ensino-aprendizagem 
de Língua Inglesa baseada em tarefas



A conscientização é um ato de amor; por 
isso somente os homens capazes de amar 
conseguirão levar até o fim o processo de 
conscientização.
         
         (CARVALHO E OLIVEIRA, 2007, p. 227)



PROBLEMAS 

• Pouco conhecimento sobre a profissão

• Falta de clareza sobre a importância do 
inglês para o controle de tráfego aéreo, 
especialmente no que concerne a nuances 
da Língua Inglesa que podem causar 
ambiguidade na comunicação 
radiotelefônica



JUSTIFICATIVA

 Os problemas apresentados nesta pesquisa 
estão diretamente associados ao trabalho 
do controlador de tráfego aéreo, que deve 
ser seguro, para que não haja acidentes ou 
incidentes aéreos. Isso significa que ao 
desconhecer a profissão e o uso correto da 
língua inglesa, a  execução do trabalho do 
profissional fica prejudicada, comprometendo 
a segurança do voo.



 São inúmeros os acidentes com aeronaves, 
tanto no solo como no ar, causados por falhas 
na comunicação ou por mal-entendidos. 
(CALDERÓN e NAZARETH, 2011) 

 É importante que o indivíduo esteja consciente 
de seu papel na sociedade. (FREIRE, 1967). 

 É necessário que os cursos de formação 
desenvolvam a consciência de seus alunos em 
relação às nuances da Língua Inglesa que 
podem causar acidentes aéreos. (MCMILLAN, 
1998).



OBJETIVO

Contribuir com o processo de conscientização sobre a 
importância da Língua Inglesa e sobre a relevância 
profissional dos ATCos, para alunos de cursos de 
formação de controladores de tráfego aéreo, por 
meio da elaboração de tarefas com o enfoque na 
conscientização.



POR QUE TAREFAS?

O ensino de línguas baseado em tarefas (TBLT) privilegia a 
instrução baseada no significado. Esta metodologia pode 
proporcionar ao aluno reflexões de como agir para a 
realização de atividades relacionadas às tarefas linguísticas 
do mundo real.



COMO CONSCIENTIZAR?



CONSCIENTIZAÇÃO LINGUÍSTICA





CONSCIENTIZAÇÃO PROFISSIONAL



I. dar sequência no tráfego aéreo 

II. controlar veículo ou aeronave no solo 

III. emitir autorização e instruções ao piloto, aprovar ou negar solicitação 

de autorização, etc. 

IV. realizar o acompanhamento da situação 

V. resolver situações de conflito com aeronaves (receber notícia de 

possíveis ou reais conflitos, solicitar/receber notificação do piloto sobre 

o tráfego a vista);

VI. avaliar o impacto climático 

VII. responder e conduzir situações de emergências 

VIII. gerenciar setor   

Síntese das tarefas do ATCo
OACI (2004)



ESTRUTURA DA PROPOSTA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO



     
CONSCIENTIZAÇÃO TBLT 

 

INDIVÍDUO 
ATIVO 

 

CONVERGÊNCIA TEÓRICA

PREDISPOSTO À REFLEXÃO
 

CONHECEDOR DE SUA 
REALIDADE 

  

ENSINO SIGNIFICATIVO
 

USO DA L.I. PARA ATINGIR 
UM OBJETIVO  

 

TAREFAS SEMELHANTES ÀS 
REAIS (OACI)

 



RESULTADO DA TEORIA: 
PROPOSTA DIDÁTICA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO



Tarefas linguísticas e profissionais do ATCo 
– TAREFA 3



O professor deverá distribuir para classes os 
seguintes cartuns:





O aluno deverá associar numericamente as tarefas abaixo de acordo com as 
atividades apresentadas em cada cartum e marcar um X no cartum cujo contexto não 
corresponde a nenhuma tarefa apresentada.
 



Considerar as tarefas da OACI (2004, 2010). Em seguida, escrever se as tarefas 
apresentadas se associam à língua inglesa de alguma forma. Se sim, explicar de que 
forma isso acontece. 



Acidentes linguísticos
– TAREFA 4







Considerações Finais

• Sugerimos que as tarefas proporcionam: a visualização da 
realidade,  o aluno seja ativo, reflexivo sobre a realidade de sua 
futura profissão e sobre o seu papel social, visto que o seu 
futuro trabalho influencia na segurança da vida muitas pessoas. 

• Observa-se que a tomada de consciência não pode ser exigida ou 
imposta pelo professor, uma vez que a conscientização é uma 
decisão do indivíduo, um compromisso. 

• O professor pode proporcionar ao aluno o início desse processo, 
que pode ser retomado ao longo de toda a trajetória de ensino 
através de tarefas que proporcionam a reflexão sobre a realidade. 
Assim, constatamos que é importante que também o professor 
esteja consciente de seu papel.



• Há a necessidade de promover mais cursos e materiais didáticos voltados para o 
controlador de tráfego aéreo brasileiro e também para o professor que leciona para 
este público-alvo, uma vez que os materiais didáticos encontrados para esta área são 
internacionais e, na maioria das vezes, não enfatizam as situações que ocorrem no 
contexto nacional.

• Limitações: não houve avaliação empírica nem preditiva. 

• Sugerimos, que o triângulo apresentado no último capítulo, o qual esquematiza o 
diálogo teórico entre ESP, TBLT e Conscientização, seja utilizado para diversas 
áreas do ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos, pois a necessidade 
de conscientização não é exclusiva da aviação. 

• Estas tarefas não possuem uma estrutura fechada, mas que podem ser adaptadas, de 
acordo com cada público-alvo. 

• Por fim, recomendamos a elaboração de propostas como esta, com vistas a 
conscientizar instituições, professores e alunos de cursos de formação de 
controladores de tráfego aéreo, visto que há ainda pouca discussão sobre esse 
assunto nas escolas de formação e nos meios acadêmicos nacionais e internacionais.
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