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“Ter conhecimento da situação, do 
ambiente, do risco e dos limites, faz a 
diferença, fazendo você ser a pessoa 
certa na hora certa”
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O fundamento principal é a disciplina, vista como 
uma espinha dorsal para a construção de todas as 
áreas, simboliza a força de vontade para voar em 
segurança. A Habilidade, segundo princípio, é 
desenvolvida em duas áreas: técnicas e não 
técnicas. Vão desde a operação normal até as 
habilidades de comunicação e tomada de decisão. O 
Airmanship divide habilidade em níveis, em ordem 
crescente são: inexperiente, seguro, efetivo, eficiente 
e preciso. 
O terceiro princípio fundamental, a proficiência, e se 
divide em dois níveis: a regulamentar, que são as 
condições padrão do voo, e a individual que é 
considerada extracurricular, para estar em 
condições de pronta ação caso algo inesperado 
aconteça.

A construção dos pilares de conhecimento, vai de 
encontro com a operação aérea em uma ótica 
ampla, o primeiro diz respeito ao conhecimento dos 
nossos próprios limites. Saber nossas limitações 

Um substantivo sem uma tradução propriamente 
dita no Brasil, mas com certeza de grande relevância 
para operação aérea, quando entramos nessa maté-
ria muitas vertentes acabam surgindo: é um proces-
so? Um estado? Uma habilidade? Ou um Resultado? 
Segundo Tony Kern, autor do livro Redefining 
Airmanship, é o uso consistente do bom julgamento 
e habilidades bem desenvolvidas para cumprir o 
objetivo do voo; quando avançamos a leitura nessa 
bibliografia e em outras obras que abordam isso, 
percebemos como é difícil sua definição, por ser 
algo multidimensional, que permite conglomerar 
habilidades físicas, cognitivas, de comunicação e 
profissionalismo, e consequentemente empregá-las 
na operação aérea.

Desenvolvimento profissional para o voo é a princi-
pal função do Airmanship. Ao pensar o quanto as 
aeronaves e as responsabilidades se desenvolveram 
nos últimos anos, e as que ainda vão surgir, pensa-
mos na seguinte questão: o que é desejável para 
que um piloto se mantenha num nível elevado para 
realização da atividade aérea? Por meio de uma 
estrutura, que tem como objetivo uma construção 
de fundamentos sólidos presentes, e em constante 
melhoria, o Airmanship é concebido.

fisiológicas e psicológicas são de extrema 
importância para a segurança; no pilar sobre a 
aeronave, a mesma deve ser tratada como uma 
extensão do seu eu, focando na parte técnica, nos 
procedimentos e limitações.

A aviação é uma área complexa que conta com 
diversas funções, portanto conhecer sua equipe e 
seus limites é fundamental, procurando estabelecer 
sempre uma sintonia na operação. Se tratando de 
ambiente, falamos do ambiente do voo e do 
ambiente que viabiliza esse voo ocorrer, em suma 
temos três ambientes: o físico que corresponde a 
meteorologia, terreno e outros aspectos; o ambiente 
regulatório que são os regulamentos vigentes, e por 
fim o ambiente organizacional que é de extrema 
importância na segurança de voo, que vão além dos 
procedimentos internos e se estendem a cultura da 
organização. 

O último pilar de conhecimento é o do Risco, diz 
respeito a identificá-lo e se possível, mitigá-lo da 
melhor maneira. Um pilar de altíssima importância 
do início ao fim da carreira, pois sabemos que o risco 
nunca é zero, mas é algo que consegue ser 
gerenciado na atividade aérea.

Por fim encontramos a ponta da assertividade, 
começando pelo alerta situacional. Como vimos 
antes, a complexidade está presente na operação 
em todas as fases, e é necessário saber onde 
estamos, pra onde iremos e como isso será feito; 
alinhar os sentidos e conhecimentos para as mais 
variadas situações esperadas e que possam surgir. 

O julgamento por sua vez, é avaliar o que temos 
disponível, levar em conta todos os aspectos do 
airmanship que falamos anteriormente e projetá-los 
para executar um curso de ação. 

A atividade aérea é uma grande conciliação de 
conhecimentos, tarefas, análises e tomadas de 
decisão. Dentre tudo que foi abordado aqui, vale 
lembrar que o airmanship é um modelo, deve ser 
visto como um todo, ser consistente, equilibrado, 
pautado na disciplina e na melhoria contínua. O 
airmanship deve ser contagioso no seu grupo de voo 
e a todos demais que são ligados a operação aérea. 
Repassar essa cultura positiva é um dever nosso e 
um bem para toda comunidade. 


