
1 
 

 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

 

Sandra Fabiola Estigarribia Salinas Bertulucci 

 

 

 

AERONAUTAS: EXPECTATIVAS, TEMORES... DIANTE DA 

PROXIMIDADE DA VELHICE, DA MORTE 

 

 

 

 

Mestrado em Gerontologia 

 

 

SÃO PAULO 

2015 

 

 



2 
 

 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM GERONTOLOGIA 

 

 

 

Sandra Fabiola Estigarribia Salinas Bertulucci 

 

 

AERONAUTAS: EXPECTATIVAS, TEMORES... DIANTE DA 

PROXIMIDADE DA VELHICE, DA MORTE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial à 

Banca de Defesa de Mestrado em Gerontologia, inserida na área 

de concentração Gerontologia Social, linha de pesquisa 

Gerontologia: Processos Político-Institucionais e Práticas 

Sociais do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Gerontologia, vinculado à FACHS-Faculdade de Ciências 

Humanas e da Saúde, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Flamínia Manzano 

Moreira Lodovici. 

 

 

 

 

SÃO PAULO  

2015 



3 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora da Defesa da Dissertação 

 

Prof.
a  

Dr.
a 
Flamínia Manzano Moreira Lodovici (Orientadora/PUC-SP)

  

____________________________________________________________________________________ 

Prof.
a  

Dr.
a 
Elisabeth Frohlich Mercadante (Membro da Banca/PUC-SP) 

____________________________________________________________________________________
 

Prof.
a  

Dr.
a  

Maria Helena Villas Bôas Concone (Membro da Banca/PUC-SP 

____________________________________________________________________________________
 



4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta Dissertação a Deus em primeiro lugar, por dar a vida, saúde, esperança, paz, 

renovação espiritual, para poder continuar a caminhada e poder chegar até aqui. 



5 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

pelo auxílio financeiro através de concessão de minha bolsa integral de Mestrado em 

Gerontologia.  



6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia, à Faculdade de Ciências Humanas 

e da Saúde, à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pelo apoio institucional à minha 

pesquisa. 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meu marido José A. Cesar Bertulucci, meu incansável companheiro de todas as horas, 

muito obrigada por estar sempre a meu lado, me apoiando e torcendo por mim. 

 

 

A minhas filhas, Fabiola e Alzira, maravilhosas, minha razão de seguir adiante em tudo. 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe Alberta, a responsável pela minha estrutura, tudo que sou devo a ti, amor 

incondicional, obrigada pela ajuda, por sempre estar bem pertinho de mim. Tenho certeza de 

que está cheia de orgulho e alegria. 

 

A meu pai Porfirio, que sempre torce pela minha vitória. 

 

 

A meu sogro Alberto Bertulucci, que foi um dos motivos de inspiração ao tema do meu 

trabalho. 

 



9 
 

 
 

 

À Prof.
a 

Dr.
a 

Flamínia Manzano Moreira Lodovici, porque tornou possível o sonho de 

realizar meu mestrado, pelos bons momentos que ficamos juntas, pela sua orientação 

sempre tão séria, valiosa e segura, e pela pessoa maravilhosa que é.  

 

 

Aos professores da Banca de Qualificação, que me auxiliaram com novos subsídios para 

esta dissertação. 

 

 

Aos professores da Banca de Defesa, aos quais devo muito a confiança em meu trabalho e 

me incentivam a continuar neste percurso acadêmico. 

 

 

A todos os professores do Mestrado, por todo o conhecimento que compartilharam em cada 

aula. 

 

 

Aos funcionários, em especial o Rafael, pela paciência e pelo trabalho dedicado a todos 

nós, do PEPGGerontologia/PUC-SP. 

 

 

Aos colegas de classe, pela amizade e pelos bons momentos nos dias de aula e fora deles. 

Aos amigos, a quem devo muito pela força e auxilio, em especial meu cunhado Nelson. 

 



10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos entrevistados amigos-aeronautas, sem o apoio incondicional de vocês, não existiria esta 

dissertação. 

 

 



11 
 

 
 

RESUMO 
 

BERTULUCCI, Sandra Fabiola Estigarribia Salinas. Aeronautas: expectativas, temores... diante da 

proximidade da velhice, da morte. Dissertação de Mestrado (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo - Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia). São Paulo, 2015, 139 páginas. 

 

A velhice passa a ser uma das preocupações das pessoas especialmente ao estarem por volta 

dos 60 anos. Ainda que haja avanço dos estudos voltados às questões da velhice, parece que 

são poucos aqueles que tratem da problemática enfrentada pelos profissionais da Aviação 

quando se aproximam de sua aposentadoria. O objetivo deste estudo é investigar como os 

aeronautas significam sua trajetória profissional ao atingirem 60 anos ou mais, o que se 

articula também à questão da saúde, do bem-estar físico, subjetivo-psicológico e social, das 

relações com a família, com amigos. As aposentadorias nas suas implicações podem ser 

evento traumático para a vida de muitos aeronautas, bem como sua expectativa, ou mesmo 

certo temor, diante da ideia da finitude/morte. A metodologia contou de início com o 

levantamento e análise de textos teóricos de revistas científicas, livros, alguns manuais da área 

aeronáutica, assim como da interpretação de respostas obtidas da aplicação de um 

questionário sociodemográfico aos aeronautas, semiestruturado, com perguntas fechadas e 

abertas. Esse empírico permitiu recuperar enunciados significativos sobre os sentimentos dos 

aeronautas em torno de seu afastamento de uma atividade profissional prazerosa, a redução, 

muitas vezes, à condição de “inatividade forçada”, a mudança de status dentro da hierarquia 

profissional, com efeitos em sua subjetividade, nas relações com a família, com os amigos. 

Finalizando, suas manifestações quanto à possibilidade de extensão de seu tempo de trabalho, 

de uma educação continuada, e lazer mais próximo com a família, neste momento de suas 

vidas. 

 

Palavras-chave: Aeronautas; Aposentadoria; Velhice; Morte. 
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ABSTRACT 

BERTULUCCI, Sandra Fabiola Estigarribia Salinas. Airmen: expectations, fears... before 

approaching old age, death. Dissertação de Mestrado (Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo - Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia). São Paulo, 2015, 138 

páginas. 

 

 

The old age becomes a concern especially when people are around 60. Although there are 

advancing studies aimed at old age issues, it seems that few are those that deal with the 

problems faced by Aviation professionals when they approach retirement. The purpose of 

this paper is to review how airmen mean their career when they reach 60 or more, which 

also articulates the issue of health, physical, subjective-psychological and social well-

being, family, friends relations. Retirement in its implications can be traumatic for many 

airmen lives, as well as their expectations, or even a certain fear, before the thought of 

finitude/death. The methodology started with a survey and review of theoretical texts of 

journals, books, some manuals of aeronautical fields, as well as the interpretation of 

responses to the application of a sociodemographic questionnaire, semi-structured, with 

closed and open questions to airmen. This empirical allowed recovering significant 

statements about the feelings of airmen around their removal from a delightful occupation, 

down to the status of "forced inactivity", the change of status within the professional 

hierarchy, with results from its subjectivity, in relations with family, friends. Concluding, 

their protests as the possibility of extension of their working time, a continuing education, 

and leisure together their families in this time of their lives. 

Keywords: Aeronauts; Aging; Old Aging; Death. 
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AERONAUTAS: EXPECTATIVAS, TEMORES... DIANTE DA PROXIMIDADE 

DA VELHICE, DA MORTE 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

"Quem é rico em sonhos não envelhece nunca.  

Pode até ser que morra de repente.  
Mas morrerá em pleno voo.”  

(Rubem Alves, 2014). 

 

Tomando como norte a afirmação em epígrafe do saudoso filósofo Rubem Alves, e 

compartilhando a crença de que os sonhos é que nos fazem sustentar a resiliência da vida, 

pode-se dizer que a Aviação seja um dos campos profissionais mais admirados, fazendo parte 

dos sonhos de muitas pessoas. 

 
O sonho humano de voar teve, no francês Antoine de Saint-Exupéry, um grande 

representante da epígrafe acima, em suas aventuras e relatos de aviador. No simbólico 

clássico da literatura mundial, O Pequeno Príncipe, em aquarela de céu estrelado, um 

menino surge dependurado a pássaros elevando-se se às alturas, com a legenda: “Creio que 

ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir”.
1
 Fuga à realidade 

cotidiana do mundo ou desejo de investir no registro do desconhecido, não importa a 

motivação, o que importa é que Saint-Exupéry transmitiu o fascínio eternamente associado 

a ele de voar e fez outros homens sonhar com novos mundos, novos ares... Fascínio tal 

como se o infinito dos céus fosse a verdadeira morada de alguns homens. Hoje em dia, 

felizmente, voar deixou de ser um privilégio restrito a poucos.  

                                                             
1 Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), piloto, escritor e ilustrador de suas obras, foi o autor em 1943, deste livro 
reconhecido com a maior obra existencialista do século XX, por alguns críticos, fazendo o paralelo com O 
Estrangeiro, de Albert Camus (1913-1960). O filósofo Martin Heidegger (1889-1976) revelou ser seu livro 

preferido, o mais traduzido da história, depois do Alcorão e da Bíblia. A versão aqui é a traduzida por Dom Marcos 
Barbosa. (51a ed.). Rio de Janeiro: Agir, 2015. (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-
Exup%C3%A9ry. Acesso em 02/04/2013).  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8n6614KLJAhXE6yYKHd-BCDEQjRwIBw&url=http://lilleprins.tumblr.com/&psig=AFQjCNFCYnKCENo3FiTuLyL6GF-Ghjmxgw&ust=1448237610274535
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A Aviação
2
 disponibiliza uma forma muito socializada de transporte para todos os 

setores da sociedade, indispensável para as exigências de velocidade de ações de nosso tempo, 

sendo considerado um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Inclusive muitos 

empresários tiram seus brevês para estar no comando de seus próprios jatinhos, ou 

helicópteros, atendendo, a um só tempo, a seu desejo, o prazer de comandar o próprio voo e 

ganhar a mobilidade e segurança necessárias as suas atividades profissionais de mercado.  

Falando em helicóptero, um protótipo dessa máquina voadora foi concebido, no século 

XV, por Leonardo da Vinci, em um modelo na forma de pássaro, mas esquecido até a 

invenção do avião no século XX. Hoje, da Vinci é reverenciado pela sua engenhosidade 

tecnológica na invenção de outros tantos outros dispositivos. Tornando-se um símbolo de 

poder, helicópteros e jatinhos vieram a ser, para determinados homens de negócios, uma fonte 

de prestígio na atualidade.  

Trazendo, a seguir, uma síntese da história da Aviação, adiante-se que Santos Dumont 

foi considerado nosso patrono da Aviação e da Força Aérea Brasileira e primeiro piloto de 

aeronaves.  Ele desenvolveu o 14-bis, um aeroplano unido ao balão 14, e que fora utilizado 

em 1905, em voos feitos por esse brasileiro ousado; daí, o nome 14-bis, que significa 14 “de 

novo", devido ao fato de o balão estar sendo reaproveitado. Dessa forma, ele demonstrou a 

viabilidade do voo de uma máquina mais pesada que o ar. Morreu em 1932, e até hoje é 

reverenciado como o brasileiro que mais se destacou, em nível mundial, na história da 

Aviação.  

Depois dessa façanha de nosso Santos Dumont, seguiu-se um período de competição 

entre europeus e norte-americanos, na conquista de recordes de velocidade e distância nos 

ares. Grande impulso tomou a Aviação no período da Primeira Guerra Mundial, sendo os 

aviões utilizados como poderosa arma ofensiva. Nas décadas de 20 e 30, o avanço aeronáutico 

se consolidou, com competições diversas pelos ares, quando se se fez a fama do piloto norte-

americano de correio aéreo Charles Lindbergh, vencedor em um voo de Nova Iorque a Paris 

sem escala.  

                                                             
2 A Aviação, ainda que nesta pesquisa ganhe um foco bem estrito, é termo largo que envolve atividades científico-
tecnológicas, econômicas e de transportes, cujo objetivo é o estudo, o desenvolvimento e a exploração (utilização, 
com ou sem fins comerciais) de aeronaves mais pesadas que o ar. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, intensivaram-se os voos internacionais, com aviões 

cada vez maiores, mais velozes e potentes, sendo que, em 1952, os aviões passaram a ser a 

jato, primeiramente pela aviação comercial (COMET), depois pela BOAC, empresa 

comercial britânica. No final da década de 50, entraram em linha os franceses Caravelle a 

jato. Na década de 60, nos EUA, os jatos Boeing 707 e 720, e em 62, os Douglas DC-8 e 

Convair 880. Em seguida, os aviões turbo-hélices mais econômicos, e de grande potência. 

Continuaram seus investimentos, nessa área, franceses, ingleses, norte-americanos, 

inclusive soviéticos, com os chamados super-sônicos, de velocidade superior a do som, 

cujas estrelas foram o Concorde (franco-britânico), e o Tupolev (russo), transportando 

cerca de 145 passageiros, produções que foram abandonadas nos anos 90, devido ao alto 

preço de manutenção, passagens e combustíveis.  Os norte-americanos Boeing 747 

surgiram, transportando 400 passageiros, o Douglas DC-10, os Lockheed Tristar L-1011. 

Mais recentemente, o Airbus (de um consórcio europeu), o Douglas MD-11, seguidos dos 

Boeings 767 e 777. Assim vão se sucedendo as novas versões de aviões construídos, agora, 

com novos materiais, e sempre mais velozes, potentes, mas agora com a preocupação da 

sustentabilidade: com menor peso, menor consumo de combustível, aumento da capacidade 

de transporte de passageiros e cargas. Empresas como a canadense Bombardier e nossa 

Embraer disputam os mercados internacionais, com o mercado de jatinhos executivos 

muito em alta e, assim, a área da Aviação comercial continua avançando no mundo. 

Para algumas pessoas, pilotar aeronaves é o sonho de sua vida;
3
 daí, vem sua 

admiração por àqueles que conseguem concretizar esse sonho, profissionalmente – caso do 

piloto, copiloto, ou de forma amadora, como uma atividade recreativa, como na Aviação 

experimental, ou competitiva, a Aviação desportiva. Voo à vela e corrida aérea são ramos 

da Aviação de competição.  

Que atuar profissionalmente principalmente em voos internacionais, seja um grande 

desafio em início de carreira para aeronautas como piloto, copiloto, e comissários de bordo, 

desafio maior ainda mais o será, entretanto, quando se aproximar sua aposentadoria.  

                                                             
3 "Aviação" no seu sentido etimológico liga-se ao desejo de o homem voar como as aves (aviação<subst.lat.avis 

("ave") +suf.–ation), tal como foi cunhado em 1873, pelo escritor e oficial naval francês Gabriel La Landelle.  O 
sonho de voar remete aos tempos de egípcios e gregos antigos, quando representavam por figuras aladas alguns de 
seus deuses. Disponível em: http://www.portalbrasil.net/aviacao_historia.htm. Acesso em 12 janeiro, 2015. 

http://www.portalbrasil.net/aviacao_historia.htm
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Será que sairei vivo dos últimos voos pré-aposentadoria? Como será meu último voo 

internacional?, [como piloto-máster, logicamente]. Como será a cotidiana vivência familiar e 

social pós-aposentadoria? ― estas são algumas das dúvidas dentre outras, ou temores, ou a 

ansiedade diante de um evento próximo, mesmo que desses sentimentos muitos aeronautas 

não se apercebam, mas que talvez pulsem em seu imaginário.  

Assim é que a ansiedade, as expectativas, as dúvidas, em razão da proximidade da 

aposentadoria na velhice, ou temores diante da morte, experimentadas pelos aeronautas, vêm 

sendo as preocupações desta pesquisadora, para as quais encaminhamos algumas reflexões ao 

tornar essa problemática o objeto de investigação desta pesquisa de mestrado.  

A presente dissertação apresenta a seguinte estruturação: o capítulo I é a Introdução, onde 

é apresentado o tema do voar, amadora ou profissionalmente; o voar – sonho de muitas 

pessoas na infância e juventude e que pode concretizar-se na idade adulta e persistir na meia-

idade, na velhice; as motivações para elaborar a articulação entre Aviação e Envelhecimento; 

algumas considerações sobre os problemas ligados a esse campo de trabalho; nossas Questões 

de Pesquisa; as Hipóteses; os Objetivos da pesquisa; e, finalmente, a Metodologia empregada.  

O capítulo 2, da Fundamentação teórica da pesquisa, trata, em alguns subtópicos, de 

vários aspectos ligados à área da Aviação, para que se registrem informações que estão 

dispersas em diversos lugares (sites, blogs, manuais desse campo de trabalho, na literatura...), 

mas que parecem ser pertinentes e relevantes a uma pesquisa como esta. Problematiza-se o 

envelhecer feminino da aeronauta, diante do masculino, assim como a proximidade da 

“aposentadoria forçada” por idade e suas implicações subjetivas ao aeronauta e nas suas 

relações com família e amigos. Este é um evento causador aos aeronautas, muitas vezes, de 

crises de ansiedade, dúvidas, temores diante dos futuros momentos de sua vida com a 

proximidade da velhice, quando passam a se dar conta também da proximidade da morte. 

Note-se que estes últimos efeitos acarretados aos aeronautas não foram obtidos propriamente 

das respostas às questões feitas a eles. Inclusive aqueles mais novos entre 45-65 anos 

enunciaram tais temores, mas geralmente em depoimentos informais, registrados por esta 

pesquisadora em Diário de Campo.   

O capítulo 3 traz a análise, discussão e interpretação dos dados coletados, a partir de 

uma abordagem interdisciplinar e com foco social, conforme os pressupostos da 

Gerontologia Social a que se filia esta pesquisa.  
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O capítulo 4 discute as possibilidades existentes para a regularidade da vida cotidiana, 

mais próxima aos familiares e amigos, após a “aposentadoria forçada” de aeronautas com 

mais de 65 anos, e seus limites.  

Nas Considerações Finais, são apresentadas e comentadas algumas manifestações 

feitas pelos próprios aeronautas, quanto à possibilidade de extensão de seu tempo de 

trabalho. São também sugeridos encaminhamentos de uma educação continuada, e lazer 

mais próximo com a família, neste momento de suas vidas. O valor de uma rede familiar, 

de vizinhos, de amigos, tentando apoiar o aeronauta a fim de ele superar o acontecimento 

traumático da “inatividade forçada” por doença ou a aposentadoria “forçada”, a que se 

poderiam reduzir, talvez em alguns casos, antes da hora. Também são explicitadas as 

limitações a esta pesquisa, assim como se indicam desdobramentos a partir desta.  

A seguir, são explicitadas as motivações para que o tema do envelhecimento dos 

aeronautas fosse tornado objeto de estudo desta pesquisa de mestrado. 

 

1. JUSTIFICATIVA PELA SELEÇÃO DO TEMA.  

 

Meu interesse pessoal foi desde há muito, conhecer a fundo a vida dos aeronautas, 

saber que problemas essa profissão traz a eles e às relações familiares e sociais, quais as 

vantagens e desvantagens filiadas a esse campo profissional, dentre outros aspectos.  

Tudo começou quando, não por acaso em 2006, conheci uma Escola de Aviação, e 

imediatamente me matriculei em um curso de comissário de bordo. Logo percebi que 

aquilo que mais me agradaria seria pilotar um avião; então, transferi-me de curso para o de 

piloto. Concluído o curso teórico já com algumas horas de voos, dei continuidade ao curso 

de comissário de bordo, também concluindo com satisfação a parte teórica.  

Entretanto, nunca iniciei uma profissionalização na área, por razões de ordem familiar. 

Formei-me, a seguir, pedagoga e me tornei responsável pela parte de gestão da mesma escola, 

onde fiz os cursos.  

Os professores desta instituição são ou continuam filiados à área da Aviação e hoje estão 

com mais de 50 anos. Este fato me chamou a atenção e tive um grande interesse em saber 
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mais sobre a vida destes profissionais, pois os vejo em uma convivência diferente, em uma 

relação amistosa e divertida entre eles. 

Também é exemplar a figura maravilhosa de meu sogro, antes militar. Hoje com 90 anos, 

ainda voa tranquilamente, faz voo desportivo, encontra-se com os amigos, filhos e netos, 

normalmente para voarem juntos, quando sinto o exercício da inter-geracionalidade, no 

aeroclube que é próximo à sua casa, fato que se repete no mínimo duas ou três vezes ao mês.  

Tenho grande admiração por este sogro-aeronauta que, com idade avançada, continua 

saudável, muito ativo e divertido, sempre de bem com a vida!, um exemplo para toda a 

família! 

Com meu sogro, comecei a fiquei a par dos problemas ligados à profissão dos aeronautas, 

especialmente de comandantes/pilotos-máster quando se aproximam do afastamento etário, 

“forçado” via aposentadoria. Neste estudo, explicito os problemas verificados de forma, se 

não suficiente, pelo menos em uma tentativa de teorização inicial, porém necessária, a esse 

tema, inclusive recheando meus comentários com fragmentos de respostas dadas por 

aeronautas entrevistados para esta pesquisa. 

Acredito que meu interesse pela área da Aviação esteja distante de finalizar, dado que 

parece que cada vez mais sinto a necessidade de continuar a pesquisa sobre o envelhecimento 

de seus profissionais.  

Desde que motivada teórica e metodologicamente para a investigação deste tema, outras 

pesquisas se sucederão a esta, certo e necessariamente. 
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2. PROBLEMATIZAÇÃO / QUESTÕES DE PESQUISA / HIPÓTESES 

 

“― Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. 
― Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa... – repetiu ele, para não se esquecer. 

― Os homens esqueceram essa verdade – disse ainda a raposa. –  
Mas tu não as deve esquecer.  

Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.” 
(Antoine de Saint-Exupéry). 4  

 

A citação de um escritor reconhecidamente amante dos ares, como Antoine de Saint-

Exupéry, inserida em epígrafe, problematiza da melhor forma, a meu ver, o sentido desta 

pesquisa – o quanto os aeronautas se dedicam à sua arte nas alturas, ainda que muitas lhes 

sejam as exigências para tal, assim como os perigos que sempre ousam enfrentar.  

Estar no ar não significa apenas atender a um desejo de liberdade do aeronauta: para 

uns, é a possibilidade de cumprir, em pouco tempo, grandes distâncias, caso dos mais 

abonados que voam com seus jatinhos ou helicópteros. Para outros, demonstrar seu 

verdadeiro amor pela profissão de aeronauta e pelo pleno sentir da vida nos ares e em 

situações-limite enfrentadas, que os levam a contemplar o mundo de outras formas, com a 

responsabilidade assumida por centenas de vidas, durante voos curtos ou longos como, por 

exemplo, para o exterior, que leva de três a mais horas, dia ou noite, atravessando climas 

diversos, bom ou mau tempo, eventos a bordo para os quais precisam ter um grande 

equilíbrio emocional, Os aeronautas em sua atividade laboral estão, de fato, expostos a 

várias situações de risco, seja quanto à segurança, a própria, como a de quem os 

acompanha no avião.  

Também não se pode deixar de considerar um aspecto prejudicado no caso dos 

aeronautas: sua saúde, dado que recebem, como específicos dessa especialidade 

profissional, os efeitos das diferenças de pressurização contínua dentro dos jatos modernos.  

O processo de envelhecimento dos aeronautas passa a ser, pois, um pouco diferente 

das demais pessoas: não é saudável também por conta das escalas intensas de trabalho, já que 

                                                             
4 SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O Pequeno Príncipe. Trad.: Dom Marcos Barbosa. (51a ed.). Rio de Janeiro: Agir, 
2015, p.74. Conhecido como o “poeta da aviação” por ter tornado a carreira de piloto matéria-prima de sua 
literatura, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) foi piloto e escritor, e imortalizou os feitos de seus companheiros 
da empresa de correio aéreo Aéropostale, nos anos 1920, com seus livros premiados e traduzidos no mundo inteiro. 
Foi piloto civil de linha (que voava entre Toulouse, Casablanca e Dacar, vindo a morrer com a queda de seu 
aeroplano postal na costa da Marselha. Suas obras revelam o gosto pelos desafios das situações que experimentava, 

ao tratar de temáticas de aviação e guerra, dentre elas: O Aviador (1926), Correio do Sul (1929), Voo Noturno 
(1931), Terra dos Homens (1939), Piloto de Guerra (1942), Carta a um Refém (1944) e a póstuma Cidadela 
(1948). (Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry. Acesso em 02/04/2015). 
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eles não têm horário fixo para realizar suas atividades a bordo, pernoitam no próprio lugar de 

trabalho ou em lugares diferentes, onde não é possível manter uma rotina de descanso e de 

alimentação. Isso repercute diretamente no organismo físico e no estado emocional. Alguns 

destes profissionais procuram uma forma de afastar a fadiga do trabalho: muitas vezes 

acabam, na ausência dos familiares, procurando amigos para sair e beber, ou médicos em 

busca de remédios antidepressivos ou para dormir, no caso de insônia. 

Os aeronautas, além de lhes ser exigida uma rígida formação profissional, com 

conhecimentos muito específicos para exercer a tarefa de voar, têm que gostar mesmo da 

profissão, dado ter-se verificado ser ela desgastante e envolvente, apresentando muitos deles 

queixas das escalas apertadas, e de exíguas folgas e férias de que possam desfrutar com a 

família. Assim é que a Constituição Federal de 1998, no seu artigo 22, inciso I, instituiu que 

compete à União legislar sobre tais questões sob a tutela do Direito Aeronáutico. 

Ultimamente, o Senado brasileiro esteve aprovando aspectos novos em favor de um 

regulamento de trabalho menos opressivo aos aeronautas.  

Por outro lado, com o avanço tecnológico, melhorias se fizeram ver: os modernos jatos 

passaram a não oscilar tanto, assim como tiveram diminuído o ruído de seus motores, além de 

pouca turbulência, o que tornou o voo mais confortável a tripulações e passageiros. Os pilotos, 

antes da decolagem, e durante o voo, são informados sobre as condições de tempo que mais 

lhes interessam naquele momento e possam planejar seu voo ou alterá-lo por necessidade 

durante o percurso.  

Voar acima da camada de nuvens tornou-se possível devido à pressurização das 

cabines, o uso de modernos detectores de núcleos turbulentos, os radares meteorológicos, 

assim como outros recursos mais recentes que maximizaram o conforto dos voos comerciais.  

Com o advento dos sistemas digitais de navegação e de comunicação via satélite 

possibilitou-se o regime de “voo livre”, conferindo autonomia maior às tripulações quanto à 

escolha da rota e da altitude, fazendo com que se possa afastar da turbulência que tanto 

prejudicam os voos.    

Entretanto, um dos limites à carreira dos aeronautas parece ser o etário, a que se alia a 

questão da saúde psicológica ou física, embora haja muitos aeronautas ativos com mais de 

60 anos, o padrão de idade considerada pelas Nações Unidas (2001) como a da entrada da 
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velhice, em países emergentes. No caso dos países mais avançados, a idade-limite é a de 65 

anos. 

Considerando-se que cada ser humano, na singularidade que lhe é constitutiva, tem 

uma vivência pessoal no seu processo de envelhecimento, um profissional que dedicou sua 

vida à arte de voar, plenamente ativo, lúcido, certamente lamentará que ― ao atingir os 65 

anos ― segundo novo padrão etário da Organização da Aviação Civil Internacional 

(OACI), seja limitado em suas ações, não podendo mais fazer voos internacionais como 

piloto-máster. Continuará sendo comandante, mas não poderá ser mais ocupar a posição tão 

sonhada e finalmente conquistada de máster dos voos internacionais (cuja composição de 

cabine de voo envolve piloto e copiloto).  

No caso do comissário de bordo, outra figura importante no voo, não se aplica essa 

restrição, bastando que sua carteira de saúde esteja em dia, embora se faça ver, nos jatos 

nacionais e internacionais, apenas comissários adultos-jovens ou adultos-maduros (ou da 

meia-idade), mas nunca os que seriam oficialmente chamados de idosos (60 anos em 

diante). 

 

 
“Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes.  
Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam  

em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca: ‘ Qual é o som de sua voz?  
Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas?` Mas perguntam:  

‘ Qual é sua idade? Quantos irmãos eles têm? Quanto pesa? Quanto seu pai ganha?`.  

Somente assim é que eles julgam conhecê-lo.`”(...) 5 

 

A questão da idade cronológica, que é problematizada nos dizeres acima pelo “Poeta 

da Aviação”, Saint-Exupéry (2015/1943), leva-nos a pensar nos estabelecidos limites 

etários, e sua correspondente atribuição de valores especialmente para o trabalho regular. O 

próprio Antoine de Saint-Exupéry, em outro ponto de seu O Pequeno Príncipe, insiste 

sobre a questão dos números tão valorizada pelo ser humano: “Mas com certeza para nós, 

que compreendemos o significado da vida, os números não têm tanta importância!” (2015, 

p. 20). 

A idade, entretanto, faz questão em função da restrição estabelecida no mercado de 

trabalho, como se a entrada, de ordem legal na velhice, interditasse o exercício pleno de 

qualquer atividade profissional.    

                                                             
5  SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O Pequeno Príncipe. Trad.: Dom Marcos Barbosa. (51a ed.). Rio de Janeiro: Agir, 
2015, pp.18-19 [primeira edição em 1943].  
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Leite e Gomes (2007, p. 85), problematizam a esse respeito: 

(...) nas sociedades industriais do século XX, a terceira idade veio a ser o 

momento em que o indivíduo não mais oferece a mesma força para o 

trabalho. Um de seus dramas é seu início: quando se fica velho? É o tempo 
do organismo que determina a entrada na terceira idade? É a disposição para 

o trabalho que mede seu início? 

Ainda segundo esses autores, 

No entanto, hoje, há um resgate da terceira idade, um resgate que pode ser 

considerado, entre outros fatores, a partir da passagem da sociedade do 
capitalismo de produção (preponderantemente industrial) para uma etapa 

pós-industrial (...). (LEITE; GOMES, 2007, p. 85). 

Uma vez que o trabalho não se resume mais ao domínio industrial, e especialmente nos 

dias de hoje, em que outras dimensões do trabalho profissional apresentam-se como espaços 

de ocupação para as pessoas mais velhas, a questão da idade e seus limites podem, e devem 

ser pensados de forma outra porque, conforme argumentam Leite e Gomes (2007, p. 85): 

“Trata-se de um dado da cultura. O sentido que atribuímos ao tempo dimensiona-se como 

construção, capaz de variar conforme a época e a sociedade em questão”.  

Acerca das relações do tempo com o fator intergeracional, segundo o filósofo e educador 

Mario Sergio Cortella (2010), durante muitas décadas, a noção de novas gerações referia as 

pessoas que sucediam aos pais, calculando-se um espaço de uma geração a outra de mais ou 

menos 25 anos.  

Ainda segundo o autor, nas últimas cinco décadas vêm se dando, ao que parece, uma 

aceleração do tempo, no modo de produção das coisas, com a tecnologia sendo “decisiva para 

criar marcas do tempo” 
6
. Além disso, uma diminuição no intervalo entre as gerações, 

podendo-se hoje “falar em uma nova geração a cada dez anos [o que] significa que mais 

pessoas diferentes estão convivendo em casa, na escola, no mercado de trabalho”.  

                                                             
6 Cortella, M.S. In: Gerações apresentam diferentes perspectivas e metas profissionais. Jornal da Globo, 16/11/2010. 

(Matéria do jornalista Fábio Turci).  Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/11/geracoes-
apresentam-diferentes-perspectivas-e-metas-profissionais.html. Acesso em 12 agosto, 2015. 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/11/geracoes-apresentam-diferentes-perspectivas-e-metas-profissionais.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/11/geracoes-apresentam-diferentes-perspectivas-e-metas-profissionais.html
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Gerações que, muitas vezes, passam a ganhar conexões familiares que haviam sido 

perdidas e, em vez de apresentarem conflitos entre si, passam a aprender como fazer as 

coisas de forma diferente, a terem escuta uns aos outros (LANGFORD; MAYO, 2013). 

Como os familiares, nesta situação de convivência intergeracional, veem e tratam seu idoso 

de casa? E daí questões aplicáveis a outros ambientes intergeracionais: Como os 

professores em geral veem seus colegas, especialmente os mais antigos na escola? Como os 

funcionários de uma empresa veem os colegas, os mais velhos?  

Cortella (2010) nos leva a pensar em termos das quatro gerações que hoje são 

estudadas e ditas como principais no desenvolvimento de nossa era da tecnologia e saberes 

profissionais. O filósofo inicia sua discussão discutindo o caso da geração Baby Boomer 

(BB), dos nascidos entre 1946 e 1964. Por ser oriunda do período de final da Segunda 

Guerra Mundial,
7
 é constituída geralmente de pessoas cujas ideias estiveram em torno da 

reconstrução do mundo, e da vida cotidiana; com relação ao trabalho, a principal razão de 

sua vida, imaginaram as pessoas dessa geração, entrar em uma empresa e nela se aposentar 

somente após 30 ou 40 anos de atividade permanente.  

Nessa geração BB, situam-se os aeronautas, hoje com mais de 60 anos que, na 

presente pesquisa, foram alguns dos entrevistados, e que, com brilho nos olhos, 

confessaram sua dedicação plena à Aviação, muitas vezes permanecendo em uma única 

empresa, e com responsabilidade diante dos deveres, da fidelização ao trabalho, da 

segurança do voo, e da menção às experiências por que passaram nas últimas décadas de 

profissão. São as pessoas que menos se prepararam para o momento de afastamento da 

Aviação, pois muitos deles não se graduaram em uma faculdade (como uma delas, por 

exemplo, de interesse dos aeronautas, oferecida no curso Ciências Aeronáuticas, com 

ênfase em Piloto Comercial, com duração média de três anos, e com no mínimo, para a 

habilitação pela ANAC, de 150h de voo). Muitos destes profissionais nem mesmo 

pensaram em outra atuação, senão a de aeronautas.   

                                                             
7 Terminada a Segunda Guerra Mundial, com a volta dos soldados norte-americanos para casa, muitos retornaram à 
rotina de sua vida familiar, tendo havido um boom de bebês, de onde a expressão "Baby Boomers", relativa a essa 
geração que refutava as guerras, desejando apenas paz e amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu 
naquela época, com os "Baby Boomers" do período da ditadura. Essa foi a geração que lutou contra os militares, a 
geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do Tropicalismo, do Rock ´n  ́roll e dos festivais de música. Cortella, M.S. 

In: Gerações apresentam diferentes perspectivas e metas profissionais. Jornal da Globo, 16/11/2010. (Matéria do 
jornalista Fábio Turci).  Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2010/11/geracoes-apresentam-
diferentes-perspectivas-e-metas-profissionais.html. Acesso em 12 ag., 2014. 
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 A seguir, vêm os filhos da geração BB, a geração X, dos nascidos de 1965 a 1978, a 

geração contemporânea ao movimento hippie, à revolução sexual, à luta pela paz e liberdade, 

que conheceu o regime militar no Brasil, vivia censurada pela ditadura, pintou a cara para 

derrubar o Presidente, viu chegar a Aids, foi apegada a títulos, a cargos, a posições econômico-

sociais tributárias a seu esforço pessoal, conheceu o cruzeiro, cruzado, cruzado novo: esta 

geração passou a trabalhar mais, para obter mais recursos diante do boom tecnológico que se 

avizinhava, embora fosse uma geração um tanto resistente às novas tecnologias, quando ainda 

as ideias sobre inovação não lhes haviam chegado. Relativamente aos aeronautas, seriam eles, 

hoje, de idade entre 35-60 anos, tendo ficado em média de 10 a 15 anos quase sempre na 

mesma empresa aérea, mas pensando seriamente em seu futuro na Aviação. Grande parte destes 

já se esforça em cursar uma faculdade em paralelo à profissão, seguida de um curso de Pós-

Graduação.
8
  

A geração Y emergiu em um país que já era uma democracia e de economia aberta. A 

partir dos anos 90, a situação econômico-financeira de nosso país foi melhorando e este passou 

a ser respeitado depois do plano Real. A internet abriu as portas do mundo para esta geração Y, 

com a revolução da tecnologia, da globalização, da diversidade e da imediata satisfação a seu 

desejo de consumir. Profissionais que permanecem, em média, de 4 a 6 anos em uma mesma 

empresa, inquietos, nunca satisfeitos, e que são voltados para si, para o prazer em tudo, para o 

partilhar de todas as coisas e o avanço rápido na carreira. Esta geração se qualifica, não de 

forma analógica, caso das gerações anteriores, mas de forma digital. São os aeronautas mais 

jovens, que se formaram visando a lidar com aeronaves sofisticadas.  

Por último, a geração Z (ou a F, do Facebook), em que tudo o que faz está postado nas 

redes sociais: a geração dos smarts (smartphones) mais avançados, da interatividade 

digital, dos criadores e grandes usuários da internet, daqueles que não permanecem muito 

tempo em uma empresa, inclusive a aérea, em geral de um a três anos, migrando para outra 

e outra empresa, geração que não sofreu qualquer impacto ou conflito diante da era digital, 

tendo nascido e crescido em interação com ela. Estes serão os aeronautas mais bem-

sucedidos, a nosso ver, pois antes de entrarem na Aviação já estão a par de toda a 

tecnologia utilizada na área da Aviação, dada a sua constante navegação por sites dessa 

área, onde passam a conhecer as últimas novidades.  

                                                             
8 Um dos cursos de Pós-Graduação lato sensu (em nível de Especialização), por exemplo, é o de Direito Aeronáutico, 
frequentado por muitos aeronautas; outro bastante procurado, o de Aeronavegabilidade Continuada e Gerenciamento de 
Crise (ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos). 
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O que lhes reserva um futuro próximo ainda é uma incógnita. Fica, porém, a esperança 

de que novas condições de vida possam lhes advir com a chegada de sua velhice, assim 

como àquela de gerações futuras, sem que o temor do tempo da aposentadoria “forçada” 

em certas posições a bordo, na Aviação comercial internacional, não os persiga.  

Uma tal restrição cronológica, que invalida a velhice como um destino singular a ser 

perseguido por um sujeito, pode acarretar a condição de “inatividade forçada”
9
 a que, na 

verdade, reduzem-se muitos dos pilotos e copilotos, como se alguns anos a mais lhe 

diminuíssem determinadas funções orgânicas ou de performance motora ou psíquica no 

comando de aeronaves.   

Assim é que as Questões de Pesquisa propostas nesta investigação na área da Aviação 

são as seguintes:  

(i) Como se dá o processo de envelhecimento dos profissionais aeronautas da Aviação 

comercial brasileira? (ii) A proximidade de sua aposentadoria pode trazer-lhes ansiedade, 

expectativas, temores, “tocar” em sua vaidade, levá-los a pensar mais diretamente na 

velhice, na morte? (iii) Esses profissionais-aeronautas se preparam para o acontecimento da 

aposentadoria em suas vidas? (iv) De que forma esta pesquisa pode contribuir com algumas 

problematizações sobre o suporte necessário a esses aeronautas em final de carreira, em 

especial a internacional?  

 As hipóteses desta investigação foram assim formuladas: diante da problematização acima, 

nossas hipóteses seriam as de que, a nosso ver: seria fundamental promover a saúde de 

aeronautas que estão em plena forma com mais de 60 anos porque, se não forem reduzidos a 

uma “inatividade forçada”, não ficarão abalados pela perda de seu status profissional, 

continuando ativos com a competência e as habilidades exigidas pela posição, até que eles 

próprios sintam a necessidade do afastamento de um trabalho prazeroso a eles, porém, 

desgastante. Se continuarem estudando poderão assumir novos projetos de vida na velhice. 

Uma rede de apoio familiar e social (amigos, vizinhos) seria o ideal especialmente na 

proximidade da velhice. 

                                                             
9 Esse termo “inatividade forçada” foi extraído de Robert E.Burger (1969). Apud: BEAUVOIR (1990, p. 680). 
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Desse modo, neste trabalho, busca-se contribuir com algumas reflexões, apresentando 

resultados que possam contribuir para a melhoria da atenção oferecida aos aeronautas 

especialmente em final de carreira profissional na área da Aviação comercial brasileira. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Gerais 

 

(i) Investigar, sob o enfoque da Gerontologia Social, o processo de envelhecimento dos 

profissionais aeronautas da Aviação comercial, as incertezas com relação à vida futura, 

suas possíveis expectativas, temores, diante da proximidade da aposentadoria, da 

velhice, a partir de suas respostas sobre suas práticas cotidianas nessa área de trabalho. 

(ii) Verificar como esses profissionais se preparam para esse acontecimento da 

aposentadoria em suas vidas, se podem assumir uma continuidade de seus estudos para 

novos projetos na velhice. 

(iii) A partir da interpretação de suas falas, tentar contribuir com reflexões sobre o suporte 

necessário a esses aeronautas em final de carreira, especialmente a internacional, bem 

como tentar recomendar ou sugerir o apoio de uma rede familiar ou social. 

 

3.2. Específicos 

 

(i) Mapear o perfil sociodemográfico de alguns profissionais aeronautas atuantes em várias 

posições da Aviação comercial.  

(ii) Analisar e interpretar suas respostas sobre as atividades da vida profissional, nas suas 

relações com a família e amigos;  

(iii) Recomendar ou sugerir, a partir da perspectiva gerontológico-social, como os 

profissionais aeronautas deveriam proceder para um investimento pessoal em seu futuro 

próximo.  

(iv) Tentar identificar suas perdas e ganhos, de ordem subjetiva especialmente, na 

relação com colegas e familiares, após seu afastamento pelo avanço etário. 
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4.  METODOLOGIA 

 

4.1. Características da presente pesquisa 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo (MINAYO, 2010), sendo o estudo 

teórico com sustentação empírica o método de pesquisa adotado, em perspectiva 

interdisciplinar e foco social (LODOVICI; SILVEIRA, 2011). O ponto de vista de 

abordagem do problema é o qualitativo, por meio de objetivos exploratórios, tendo como 

base o levantamento bibliográfico, com o trabalho de campo realizado para recuperação do 

discurso de aeronautas entrevistados sobre suas práticas, suas aspirações, demandas, 

queixas e sugestões. A amostra foi aleatória e obtida por conveniência, com entrevistas 

obtidas com profissionais da Aviação comercial frequentadores de uma Escola da Aviação 

e outros colegas indicados por eles próprios.   

A análise qualitativa neste trabalho tem por base a tipo documental, para levantamento 

sociodemográfico do perfil do sujeito entrevistado, a partir de perguntas fechadas. Na 

entrevista individual semi-estruturada, as perguntas são abertas, para que o entrevistado 

transmita oralmente seu olhar sobre a realidade em que vive as dificuldades na sua 

profissão, o impacto que esse trabalho lhe causa, os impedimentos para que sua vida 

transcorresse normalmente. Os resultados poderão contribuir, dessa forma, para se chegar a 

uma ideia-conjunta de quanto é necessária uma rede de apoio social e informal ou formal a 

esse aeronauta, especialmente no período pré- e pós-aposentadoria.  

Estaremos tentando proceder tal qual formula Bardin (2011, p. 51), ao propor que em 

uma entrevista, o ideal é que se “obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo), 

com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo)”. E levando em conta o que afirma 

Minayo (2010), de que a pesquisa qualitativa envolve uma relação dinâmica entre mundo 

real e sujeito, isto é, mantém o vínculo indissociável entre mundo objetivo e subjetivo do 

sujeito, que não pode ser simplesmente traduzido em números, mas necessita de uma 

adequada análise e interpretação.  

Ainda segundo a autora, o foco de pesquisas qualitativas é justamente explorar as 

opiniões e representações sociais sobre um tema que se busca investigar, em um nível de 
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realidade que não pode ser quantificado.  

 

4.2. Procedimentos da coleta de dados  

 

 Como dito antes, a investigação proposta tem um caráter exploratório, 

comparativo, descritivo e qualitativo.  

Valemo-nos do termo exploratório, no sentido de que não se pretende “cobrir” a 

totalidade do tema, mas contribuir para que o mesmo passe a ser mais conhecido. 

Exploratório, igualmente, porque se entende que o recurso a fontes secundárias (produção 

acadêmica e dados empíricos existentes) seria fundamental, orientando-nos para a 

elaboração deste estudo.  

Comparativo, porque é realizado considerando-se as diferentes etnias dos 

entrevistados, de vários níveis culturais, por serem ativos ou inativos, sem distinção de 

gênero, nem de idade, nem de posição na hierarquia aeronáutica. 

Descritivo e qualitativo, na medida em que se apoia em observação direta (como 

observador-participante, com registros em um instrumento de pesquisa, o Diário de 

Campo) e entrevistas gravadas e transcritas, com pessoas preferencialmente idosas, ou seja, 

acima de 60 anos, mas não negligenciando entrevistados de menor idade, e que se 

dispuseram também a responder ao Questionário proposto de perguntas fechadas e abertas. 

Por meio de observação direta e entrevistas, pretende-se, neste estudo, analisar o estilo 

de vida e comparar o processo e o estado de envelhecimento dos aeronautas idosos e “mais 

idosos” (longevos), verificando também suas incertezas diante do avanço da idade, da 

aposentadoria, da própria profissão em função da idade. 

Verificar também como os sujeitos estão se preparando para quando o momento da 

velhice chegar e a postura de membros da família (nos casos do idoso que reside com 

familiares) sobre isso. Enfim, o que se pretende é analisar como é a vida e o ideário de 

profissionais da Aviação, especificamente pessoas com 60 anos ou mais.  

Foi feita, como dito antes, a caracterização socioeconômica dos sujeitos 

entrevistados, em que constam dados pessoais como: gênero, idade, religião, naturalidade, 
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moradia, ocupação, renda, vínculo empregatício, escolaridade, composição e renda na 

Aviação.  

A seleção dos sujeitos e a aplicação da entrevista, não em um mesmo local, mas em 

locais diferentes, propiciaram uma aproximação mais facilitada da pesquisadora com os 

entrevistados que se sentiam à vontade, no ambiente escolhido por eles. 

Os dados sociodemográficos, e as respostas dos questionários com perguntas 

abertas, foram submetidos à análise descritiva e qualitativa, segundo a proposta de análise 

temática de Minayo (2010) e Bardin (2011), com o objetivo de obter, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição e a explicação do conteúdo das 

respostas.  Foram utilizados, pois, dois formulários de pesquisa: 

 Primeiro formulário com questões estruturadas (caracterização sociodemográfica); 

 Segundo formulário com questões semi-estruturadas, abertas, portanto. 

A entrevista estruturada desenvolveu-se a partir de relações de perguntas fechadas, 

fixas, cuja ordem mantém-se invariável para todos os entrevistados. Para a entrevista semi-

estruturada, esta investigação orienta-se pelo que postula Triviños (1987, p. 146), de ter 

como característica questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. Assim, a entrevista semi-estruturada deste trabalho segue 

também a orientação de Manzini (2003, p. 154), ao ela insistir que a entrevista deve estar 

focalizada em um assunto sobre o qual se confecciona um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. 

Para o autor, as vantagens desse tipo de entrevista são as de fazerem emergir informações 

de forma mais livre, e as respostas não estarem condicionadas a uma padronização de 

alternativas. 
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4.3. Sujeitos de pesquisa  

 

Os sujeitos de pesquisa são os aeronautas ativos, inclusive os que continuam atuantes 

depois de aposentados, ou em processo de aposentadoria.  

O local de seleção dos sujeitos foi deixado por conta da facilidade em encontrá-los: em 

uma Escola de Aviação onde são professores, alguns amigos-aeronautas, outros que foram 

indicados por conhecidos da pesquisadora.  

Esses sujeitos foram selecionados a partir de critérios de inclusão e exclusão. Como 

critérios de inclusão: alguns aeronautas com menos de 60 anos, outros com mais idade, ativos 

ou inativos na Aviação, de gênero não estabelecido, de escolaridade (ensino médio ou 

superior), com distribuição em faixa etária: 3 na faixa etária de 20 a 30 anos; 3, de 31 a 50 

anos; e 3, de 51 anos em diante. Poderia ser diretor de escola de Aviação, coordenador, ou 

piloto de escola de Aviação, pilotos em geral, professores que formam pilotos, ou de pessoas 

ligadas diretamente à Aviação. 

  Os nomes dos aeronautas entrevistados foram substituídos por iniciais, para evitar 

identificação, conforme o discriminado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Justifica-se a diferença geracional na seleção dos sujeitos, no sentido de permitir a 

comparação das respostas dos entrevistados quanto aos efeitos subjetivos em si próprios, ou o 

impacto adaptativo a essa situação sentida por esses aeronautas, advindo de suas experiências 

no ar e na terra, que aqui se hipotetiza serem variáveis, de aeronauta a aeronauta, dependendo 

de uma série de fatores como a adaptabilidade mais demorada ou não, preparação ou não para 

a função, o auxílio ou não de uma rede (social ou familiar) no período pré- e pós-

aposentadoria. Sentimentos diversos reveladores do valor de percursos de vida desses 

aeronautas em respectivos contextos familiares e sócio-históricos. A análise das diferenças 

geracionais nas respostas ao Questionário de entrevista poderia, a nosso ver, dar uma boa 

contribuição para a desconstrução de estereótipos e preconceitos associados à faixa etária, 

deixando de imputar à idade o que resulta, sobretudo, de fatores contextuais, sociais, culturais 

e políticos (QUARESMA, 2008).  

No questionário proposto com perguntas fechadas, uma delas indaga a que religião o 

entrevistado pertence, no sentido de saber se esse aeronauta tem uma visão de envelhecimento 
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e da morte em função de princípios religiosos, e o quanto esses conceitos afetam sua 

perspectiva sobre a finitude. Este trabalho de pesquisa advoga que a espiritualidade pode ser 

necessária na vida de muitas pessoas para criar um alento, que possa manter-lhes acesa uma 

luz de vida. Especialmente quando a saúde e as relações sociais e intelectuais estiverem 

precárias, a ponto de, muitas vezes, envolverem uma pessoa em uma escuridão completa, em 

um caos que possa acarretar-lhe depressão. A proximidade do contexto religioso suporta e 

encaminha para o restabelecimento e retomada de uma vida mais leve, mais feliz. 

 

 

II.    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Algumas considerações sobre o campo profissional da Aviação e da  

história da Aviação Civil Brasileira 

Duas denominações competem no campo da Aviação, sendo popularmente confundidas: 

aeronauta e aeroviário, embora ambas divirjam totalmente. O termo aeronauta designa a 

pessoa que atua no campo da Aviação, exercendo suas funções profissionais a bordo de uma 

aeronave civil em voo, podendo ser o piloto, o copiloto, o/a comissário/a de voo ou de bordo 

(ex-aeromoça), devidamente habilitado por autoridade aeronáutica com um contrato de 

trabalho que pode ser nacional ou internacional.  

Mecânicos e engenheiros de voos também são considerados aeronautas, embora hoje com 

aeronaves mais modernas seja dispensável sua presença a bordo.  

O comandante, membro de maior destaque da tripulação em um voo, é designado pelo 

empregador ou empresa pela segurança de voo e também responsável pelo volume 

transportado pela aeronave. Acompanha-o um copiloto que o auxilia na operação da aeronave, 

além dos comissários, aqueles que são encarregados do atendimento e segurança dos 

passageiros a bordo. 
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No Brasil, a profissão de aeronauta é regulamentada pela Lei 7183, de 1984, 

complementada pela Portaria 3016/1988, definindo seu regime de trabalho, remunerações, 

concessões, e transferências, bem como direitos e limites a serem respeitados, tanto pelos 

próprios profissionais quanto por seus empregadores e formadores.  

Aeroviários, por sua vez, são aqueles profissionais que exercem funções terrestres, em 

empresas de transporte ligadas à Aviação.  

O campo da Aviação compreende duas modalidades: civil e militar, ligando-se a última às 

Forças Armadas; consagrou-se que o piloto militar que conseguisse abater cinco aeronaves 

inimigas, ou mais em combate, seria denominado um ás da Aviação.  

A modalidade civil, podendo ser comercial ou pública. Ela se divide basicamente em duas 

categorias: 

 Transporte aéreo, que abrange todas as operações de transporte comercial de 

passageiros e de cargas;  

 Aviação Geral, que abrange todas as outras operações de voo, comerciais ou privadas. 

Nesta categoria, estão incluídas, dentre outras, a Aviação agrícola, a experimental, a 

desportiva, a executiva, o táxi-aéreo, a aerofotogrametria, o transporte de cargas externas. 

Enquanto o transporte aéreo comercial responsabiliza-se por um grande número de 

passageiros transportados, a Aviação geral se caracteriza pela grande quantidade de voos 

(pousos e decolagens).  

A padronização das operações do transporte aéreo em todo o mundo teve origem com a 

realização da Convenção de Aviação Civil Internacional (a Convenção de Chicago), em 

1944. São, hoje, mais de 188 países-membros, que são chamados Estados Contratantes. O 

artigo 67 da referida convenção estabelece que “cada Estado Contratante se compromete, 

com que suas empresas aéreas internacionais, de conformidade com as disposições 

estabelecidas pelo Conselho, a transmitir informações sobre o tráfego, estatísticas de custo 

etc., expondo, entre outras coisas, todas as receitas e a sua fonte”.
10

  

A Convenção de Chicago criou a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), 

uma agência especializada das Nações Unidas criada em 1944, com 191 países-membros, e 

                                                             
10 Informações disponíveis em: 

http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/ABEAR_Panorama2014_24jul_v2_simples.
pdf. Acesso em 01 janeiro, 2014. 

http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/ABEAR_Panorama2014_24jul_v2_simples.pdf
http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/ABEAR_Panorama2014_24jul_v2_simples.pdf
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sede permanente na cidade de Montreal, Canadá¹. São objetivos da OACI/ICAO: adequar ou 

estabelecer normas, procedimentos, e manter em todas as ações, o recomendado padrão 

internacional, desenvolver aeroportos, aerovias, assegurar que se respeitem os direitos dos 

estados contratantes, segurança de voo etc., destacando-se que, na Aviação, tais aspectos são 

altamente tomados a sério. 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) teve sua origem no antigo DAC-

Departamento de Aviação Civil, à qual compete gerenciar e controlar todas as atividades 

relacionadas com a Aviação civil no Brasil. Dentre as características da ANAC, estão em ser 

uma autarquia especial, com independência administrativa, personalidade jurídica própria, 

patrimônio e receitas próprias para executar atividades típicas da Administração Pública, que 

requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 

Assim sendo “pôde diversificar-se das repartições públicas para adaptar-se às exigências 

específicas dos serviços que lhe são cometidos”, “regendo-se por estatuto peculiar a sua 

destinação”.
11

 Como agência reguladora independente, os atos administrativos da ANAC 

visam a: a) manter a continuidade na prestação de um serviço público de âmbito nacional; b) 

zelar pelo interesse dos usuários; c) cumprir a legislação pertinente ao sistema por ela 

regulado, considerados, em especial, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei das 

Concessões, a Lei Geral das Agências Reguladoras e a Lei de Criação da ANAC.  

Alguns marcos históricos estão a seguir explicitados, no sentido de situar os primórdios 

de nossa Aviação. O marco inaugural foi o voo de Edmond Plauchut, em 22 de outubro de 

1911, na cidade do Rio de Janeiro. Plauchut (que fora mecânico de Santos Dumont em Paris) 

decolou da tradicional Praça Mauá, voou sobre a Avenida Central e caiu no mar, de uma 

altura de 80 metros, ao chegar à Ilha do Governador. O entusiasmo por experimentações em 

Aviação foi crescendo cada vez mais.   

Assim é que o Aeroclube Brasileiro surge na redação do jornal A Noite, no dia 14 de 

outubro de 1911. Em janeiro do ano seguinte, o Aeroclube iniciou sua Escola de Aviação.  

Nessa Escola de Aviação, aprendeu a voar o primeiro ás da Aviação brasileira, o 

capitão Ricardo Kirk, que seria o primeiro brasileiro a morrer em desastre de Aviação, em 

28 de fevereiro de 1915.  

                                                             
11 Meireles, H.L. Direito Administrativo Brasileiro. (28a ed.), São Paulo: Malheiros, 2004, p.335.    
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Tornou-se significativa à área da Aviação a data de 17 de junho de 1922, porque marca 

quando os portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil, concluindo 

seu voo pioneiro, da Europa para a América do Sul. A travessia bem-sucedida do Atlântico 

deu-se em 1927, pelos aviadores brasileiros, João Ribeiro de Barros e Newton Braga, no 

consagrado avião Jaú, que passou a ser exibido no Museu do Ipiranga.  

A Aviação comercial brasileira iniciou suas atividades em 1927, com a primeira 

empresa a transportar passageiros, sendo a Condor Syndikat, com o hidroavião Atlântico, 

ainda com matrícula alemã D-1012.  

A Nova Iorque-Rio-Buenos Aires Line (NYRBA) iniciou o serviço aéreo em 1929, 

entre essas três cidades, tendo sido fundada a NYRBA DO BRASIL S.A., com linha 

semanal entre Belém (PA) e Santos (SP), e que se transformaria na Panair do Brasil, extinta 

em 1965.  

O Aeroloide Iguaçu surgiu com linha inicial entre São Paulo-Curitiba (PR), depois até 

Florianópolis (SC), marcando dessa forma o ano bem-sucedido de 1933. A empresa foi 

fundada por 72 empresários, com o nome de Viação Aérea São Paulo (VASP), que iniciaria 

em 1936 o voo regular entre Rio-São Paulo, a linha de maior tráfego da Aviação comercial 

brasileira. Esta teve uma expansão excepcional, devido à extensão do país e à precariedade 

de outros meios de transporte.  

Por volta de 1950, operavam cerca de 16 empresas brasileiras, algumas com apenas 

dois ou três aviões, atuando principalmente em ligações regionais. Assim é que, por volta 

dos anos 60, o Brasil tinha a maior rede comercial do mundo, em volume de tráfego, depois 

dos Estados Unidos.  

Foram surgindo, assim, uma série de outras empresas aéreas comerciais no Brasil; 

entretanto, como afirma a Flap Internacional, uma das revistas que acompanharam o 

desenvolvimento do transporte aéreo brasileiro: “Um dos dados mais surpreendentes é que, 

na média, uma empresa aérea brasileira deixou de operar a cada ano”.
12

  

Trata-se, pois, de um mercado mutável e dinâmico, mas que, justamente por isso, pode 

trazer transtornos na vida dos aeronautas, mudanças de filiação a esta ou aquela empresa.  

                                                             
12 Disponível em: http://www.revistaflap.com.br/web/_FILES/upload/23042012-152503-45_anos.pdf. Acesso em 
12 outubro, 2015.  

http://www.revistaflap.com.br/web/_FILES/upload/23042012-152503-45_anos.pdf
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Atestando esse caráter do mercado aeronáutico brasileiro, mais de 45 empresas aéreas 

brasileiras foram criadas e pouco tempo depois não conseguiram manter-se e foram 

extintas, dentre as quais:
13

  

 

 

(1) Lóide Aéreo Nacional (1947-1962) (2) Panair do Brasil (1930-1965) (3) Frigopar Ind.e Com.(1964-1967)   

(4) Asas Ind.e Com. Ltda. (1959-1970) (5)Arruda Ind.e Com.(1965-1972) (6) Paraense Transportes Aéreos 

(1952-1970) 

(7) Cruzeiro do Sul (1927-1975) (8) Votec (1976-1986) (9) Air Brasil (1991) 

(10) TNT/Sava (1991-1995) (11) Air Vias (1993-1995) (12) Tropical Airlines (1995) 

(13) Phoenix Brasil (1995-1996) (14) BR Central (1986-1996) (15) Digex (1990-1997) 

(16) Atlântico Linha Aér. (1995-1997) (17) Skyjet Brasil (1994-1997) (18) Aero Brasil Cargo (1981-1997) 

(19) Vica (1997-1998) (20) Helisul (1995-1998) (21) Taba (1976-1999) 

(22) Amazônia (1999) (23) Itapemirim (1990-1999) (24) Unex (1997-1999) 

(25) Transair International (1997-2000) (26) Presidente Transportes Aéreos 
(1987-2001) 

(27) LRC Linhas Aéreas Regionais 
(2000-2001) 

(28) Transbrasil (1955-2001) (29) Interbrasil (1995-2001) (30) Nacional (2000-2002) 

(31) Rio Sul (1976-2003) (32) Nordeste (1976-2003) (33) Via Brasil (1999-2002) 

(34) Jetsul (1993-2003) (35) TCB (1992-2004) (36) Aero Express (2000-2004) 

(37) Brasmex (2002-2004) (38) Tavaj (1972-2004) (39) Promodal (2001-2005) 

(40) ATA Brasil (2001-2005) (41) Gensa (2002-2005) (42) Fly Linhas Aéreas (1995-2005) 

(43) Penta Transportes Aéreos (1995-

2006) 

(44) Vasp (1933-2005) (45) America Air (2006-2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Disponível em: http://www.revistaflap.com.br/web/_FILES/upload/23042012-152503-45_anos.pdf. Acesso em 
12 outubro, 2015. 
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Hoje, há várias outras empresas da Aviação brasileiras atuantes no mercado: 
14

 

 

(1) TAM-Táxi Aéreo Marília (1961) (2) AZUL-Linhas Aéreas Brasileiras 
(3/2008); junto a: 
(3) Trip Linhas Aéreas S/A. (linhas 

regionais) 

(4) Avianca / Oceanair 

(5) Asta-América do Sul Táxi Aéreo (6) GOL Transportes Aéreos Ltda. (7)MAP Linhas Aéreas  

(8) Passaredo-Transportes Aéreos (9) RIMA RIO Madeira AeroTáxi (10)Piquiatuba Transportes Aéreos 

(11) SETE Linhas aéreas   

 

O setor aeronáutico apresenta um potencial de crescimento extraordinário pelo que 

indicam seus números: o transporte de passageiros tem uma projeção de crescer até 2020, na 

ordem de 109% (e o de cargas, 58%). Tal crescimento projetado do setor aéreo brasileiro 

tornará possível geral 660 mil novos empregos e adicionar, até 2020, R$ 146 bi ao produto 

interno bruto do país.
15

 

2.2. Algumas considerações sobre a situação profissional, econômica e 

tecnológica dos aeronautas: piloto, copiloto e comissário de bordo  

 
“A grandeza de um ofício é, talvez, antes de tudo, a de unir os homens.” 

(Antoine de Expéry). 

 

Piloto é a posição mais cobiçada na Aviação comercial, tributária a seu status e à falta de 

rotina proporcionada por essa profissão, o que chama a atenção dos jovens.  

No entanto, para se tornar um piloto de aviões ou helicópteros, a formação é rigorosa e 

exige muita capacitação, além de atributos como: responsabilidade, concentração, 

autocontrole, controle emocional, capacidade de trabalhar sob pressão, capacidade de 

rápida adaptação às mudanças operacionais, capacidade de trabalhar em equipe, rapidez de 

raciocínio, raciocínio do tipo espacial, paciência, agilidade, comprometimento e disciplina. 

                                                             
14 Disponível em: http://www.emsampa.com.br/page14.htm. Acesso em 20 julho, 2015. 
15 Disponível em: http://www.abear.com.br/dados-e-fatos/page. Acesso em 20 julho, 2015. 

http://www.emsampa.com.br/page14.htm
http://www.abear.com.br/dados-e-fatos/page
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É de fundamental importância que o profissional tenha um compromisso com a segurança e 

se dedique a estudos e treinamentos continuados.  

Um problema mais complexo comparece no mundo atual para piloto e copiloto, que 

precisam ficar muito mais atentos a ele: sobre como operar os novos sistemas de comando que 

surgem, cada vez mais sofisticados, exigindo novo treinamento da tripulação. Tripulação que se 

reduz, na cabina de comando, a apenas dois profissionais, piloto e copiloto, ainda que tenha 

aumentado o número de passageiros, mas que são auxiliados pelos comissários de bordo. Ficou 

aumentada, então, a preocupação com a segurança, tendo que se desdobrar em dar apoio total 

aos passageiros, que vai desde distúrbios que possam ocorrer inesperadamente, ao caso de 

acidentes ou algum problema técnico em voo.  

Para ingressar na Aviação civil como piloto, existem disponíveis os seguintes cursos: - 

curso de piloto privado; - curso de piloto comercial; - curso de piloto de linha aérea. Para ser 

aeronauta, é preciso dispor do certificado de ensino médio, ter 18 anos, estar em condições de 

saúde perfeita e ter concluído o curso em uma escola de Aviação homologada pela ANAC. A 

profissão de piloto exige mais tempo de estudos, se comparada com a de um comissário de voo.  

Havia no passado preconceitos familiares contra a profissão de aeromoça que, até os anos 

70 e 80, sofriam discriminação social; o fato de as profissionais de bordo permanecerem mais 

tempo fora de casa, pernoitando em hotéis em cidades ou países diferentes, passavam uma certa 

insegurança quanto a não fidelidade a esposos e namorados, a incerteza de que pudessem 

manter a integridade da família, naquele período em que a quantidade de comissários-homens 

era maior; contrariamente, na atualidade, muitos consideram ser a profissão de comissário de 

bordo mais voltada para mulheres, recebendo o incentivo das próprias famílias.   

O curso teórico de um comissário de bordo está em torno de 5 a 8 meses; após concluído o 

curso teórico, são realizadas as provas na ANAC e, após aprovação, recebe-se a habilitação 

para exercer a profissão. Leva-se, pois, pelo menos um ano até estar disponível para o campo de 

trabalho na área.  

Para ser um piloto, o candidato precisa frequentar o curso teórico de Piloto Privado (PP), 

com duração aproximada de 5 a 8 meses, antes da prova na ANAC; após a conclusão, é preciso 

aprovação nas provas práticas, com um mínimo de 40 horas de voo (horas práticas) para checar 

e tirar o brevê de Piloto Profissional (PP). Essa habilitação permite voar em aeronaves de 

pequeno porte, embora não habilite a entrada em uma empresa. Para que isso aconteça, é 
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preciso frequentar outro curso teórico de aproximadamente seis meses, complementado com 

mais 110 horas, totalizando 150 horas (se para avião), e 60 horas, totalizando 100 horas (se para 

helicóptero); assim, consegue-se tirar o brevê de Piloto Comercial (PC). Agora, com a carteira 

de habilitação em mãos, habilita-se entrar como copiloto em alguma empresa aérea; algumas 

empresas, especialmente as internacionais, requerem mais experiência e mais horas de voo, as 

quais não deixam de ser muito onerosas.  

Em dezembro de 2010, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) trouxe a informação 

de que os pilotos poderiam ir diretamente para o curso de piloto de linha aérea, sem precisar 

passar, como antes, pelos cursos de piloto privado e comercial. A ideia foi incentivar o início da 

carreira dos futuros pilotos diretamente nas empresas do setor aéreo. Pela proposta, os pilotos 

iniciam a formação diretamente nas empresas, por meio de centros de formação gerenciados por 

elas, mas certificados pela agência. 
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Muitos cursos podem ser frequentados por um aeronauta, objetivando aperfeiçoar sua 

formação técnica, a fim de estar plenamente qualificado, habilitado adequadamente, a 

realizar voos privados ou comerciais: seja como piloto privado de avião ou helicóptero, 

piloto por instrumento, piloto comercial em aeronaves multimotoras, de investigação e 

prevenção de acidentes aeronáuticos, regulamentos de tráfego aéreo, técnicas de 

equipamento, combate a incêndios, primeiros socorros, noções sobre segurança diante de 

cargas perigosas, além de cursos de Inglês em suas modalidades: de proficiência oral, 

escrita e leitura.  

Como atributos ou tarefas de um aeronauta: zelar pela segurança dos passageiros, 

realizar pousos e decolagens, anualmente submeter-se a exames médicos, ter prontidão ao 

receber e seguir orientações da torre de controle e trabalhar em equipe.  

É de se notar que a profissão de piloto está passando por um momento de transformação 

neste século XXI, em função das novas tecnologias aeronáuticas, e da formação sofisticada 

dos novos profissionais que se preparam para uma Aviação sustentável nas próximas 

décadas. Por exemplo: para esses pilotos avançados existem disponíveis no 

mercado softwares de planejamento de voos que os auxiliam na proposta de melhores 

soluções em cada viagem, racionalizando os custos em operações aéreas. 

Isso significa que um bom planejamento representa um voo mais inteligente, com a 

gestão aprimorada do tráfego aéreo, por exemplo, para diminuir o tempo de voo de uma 

aeronave, sua queima de combustível, as emissões de poluentes; com economia de gastos 

seja com a aeronave no ar, ou em solo, sem comprometer a segurança de voo. Alguns dos 

softwares disponíveis aos pilotos mantêm acesso via internet e fornecem respostas 

imediatas para as mais diversas necessidades, apresentando até itens que extrapolam o voo, 

como exigências locais de documentação e aspectos de segurança local.  

Os aplicativos proporcionam, ainda, as melhores opções de rotas, levando em 

consideração ventos mais favoráveis para a execução de um voo.
16

  

                                                             
16 Disponível em:  http://aeromagazine.uol.com.br/artigo/custos-racionados_2170.html. Acesso em 02 julho, 2015. 
 

http://aeromagazine.uol.com.br/artigo/custos-racionados_2170.html
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Com um mercado mais exigente, tripulantes que tenham condições de administrar 

aeronaves e recursos humanos, podem ser valiosos para sua operação, uma vez que 

conseguem apresentar resultados consideráveis na gestão dos voos. Eles é que têm que se 

tornar talentos do presente e contribuir para os talentos do futuro na Aviação comercial.  

A formação de aeroviários também se torna mais avançada de cursos continuados 

puderem ser frequentados como os: de Controlador de Tráfego Aéreo, de Operação de Radar 

em Rota, Curso de Instrutores, Curso de Instrutor de Simulador de Voo, Curso de Tráfego 

Aéreo Internacional, além de cursos de Inglês em suas modalidades: de proficiência oral, 

escrita e leitura, dentre outros. 

Tais procedimentos fazem evocar a metáfora da “Gaiola de Ouro”: um pássaro colorido, 

nos jardins de um castelo, encantava o rei com sua plumagem e canto; recebeu, então, uma 

proposta sedutora: para ele iria ser construída uma gaiola de ouro, ser muito bem-cuidado em 

sua alimentação, com o compromisso moral de ali permanecer sempre; acontece que, de tanto 

ficar limitado a um mesmo lugar, passou a lamentar essa sua não liberdade de voar. Um dia, 

encostou-se em uma parte da gaiola, quando percebeu que alguma coisa se movia atrás dele; é 

quando o pássaro se deu conta de que a porta da gaiola nunca fora trancada. Ele sempre fora 

livre, ainda que sofresse por não se aperceber disso, e que a vida não dependeria de tão 

somente algo ilusório que lhe foi oferecida um dia.  

Similarmente, muitos aeronautas têm, na profissão, ou apenas uma paixão de juventude 

por voar a muitos e diferentes lugares, ou como uma especialidade atraente pela remuneração 

maior que em outras profissões; têm nela, pois, uma “gaiola de ouro”.  

Para essas pessoas que optam pela Aviação por uma motivação ou outra, depois de pouco 

tempo, dão-se conta de que o trabalho é, na verdade, cansativo, requer muita dedicação e, 

sobretudo, muita responsabilidade e devotamento.  
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O próprio Saint-Exupéry deixou, como legado em sua obra literária, alguns dizeres 

sobre a questão da responsabilidade, que se tornaram aforismos, de domínio público: 

“Cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único 

responsável por todos”.
17

 Ainda outro: “Ser homem é ser responsável. É sentir que 

colabora na construção do mundo.”
18

 

Se alguém não for vocacionado para a função aeronáutica, não aguentará o pique do 

dia a dia. Mas até compreender isso, já passou muito tempo e essa pessoa terá dificuldades 

em migrar para outra área, porque só se dedicou individualmente a essa tarefa de voar... 

Uma tarefa com tal sobrecarga, em função das escalas ou conexões a serem feitas, que não 

permite, muitas vezes, que um aeronauta frequente os estudos regulares de uma 

Universidade, como por exemplo, um ligado à sua atuação, o do Curso Superior de Gestor 

da Aviação Civil, dentre vários outros.  

Vê-se que, muitas vezes, não está na “gaiola de ouro” acima referida o problema 

maior do aeronauta; na verdade, liga-se à resistência a mudanças que ocorrem em função 

de restrições etárias, por exemplo. Para pessoas que amam a Aviação e nela trabalham, é 

um tanto mais difícil chegar a uma determinada idade, quando toda a sua experiência de 

trabalho, o respeito que mantiveram às hierarquias, valores que tanto cultivaram durante a 

vida caem por terra: esses profissionais têm que se submeter a regras novas em função da 

idade, como por exemplo, após os 60 anos, no caso de pilotos de voos internacionais, sua 

posição deixa de ser a de comandante máster, além de ter que respeitar, a bordo, a um 

máster com menos idade que a sua própria de piloto.  

Uma mudança, porém, parece estar à vista, a esse respeito. Segundo Bassani (2009), 

a Federal Aviation Administration (FAA) propôs já naquele ano o aumento da idade para a 

aposentadoria dos pilotos: de 60 para 65 anos, “estimando-se que, com isso, iriam 

economizar 3.800 empregos nos próximos cinco anos”.   

Se o mundo nos oferece uma “gaiola de ouro”, não se pode somente estar centrado 

nisso, pois quando chegar o momento em que o aeronauta se sente só, e num só ambiente, 

pode ser tarde demais para pensar em uma coisa nova.  

                                                             
17 Extraído de Terra dos homens (1939). Disponível em: http://pensador.uol.com.br/autor/antoine_de_saint_exupery/.  

Acesso em 02 janeiro, 2015. 
18 Extraído de Terra dos homens (1939). Disponível em: ttp://pensador.uol.com.br/autor/antoine_de_saint_exupery/2.  

Acesso em 02 janeiro, 2015. 

http://pensador.uol.com.br/autor/antoine_de_saint_exupery/
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Sabe-se que, para poder sobreviver na nossa sociedade, precisamos de leis, mesmo que 

um dia percebamos que poderia sair, ou não sair mais, dessa “gaiola”. 

De fato, vê-se no Anexo I da Convenção de Chicago de 1944, o limite ao piloto de mais 

de 65 anos de fazer voos internacionais. Um limite que traz preocupações aos aeronautas na 

meia-idade, ou seja, logo após os 40 anos. Isso passa a ser um tormento na vida deles: como 

deixar de fazer voos internacionais como piloto-máster quem sempre almejou isso como 

realização de sua vida? 

Até o início da década de 40, os pilotos, enquanto estivessem sadios, estavam voando; 

nessa época não existia essa preocupação com a Previdência e a aposentadoria, não só para 

pilotos como também em qualquer outra atividade profissional.  

A estrutura familiar era diferente, podendo-se contar com algum membro de uma família 

para responsabilizar-se pelos cuidados a um membro dependente da família. No Brasil, na 

década dos 40, ainda não existia a Previdência, nem a própria CLT (Consolidação das Leis de 

Trabalho), sendo esta decretada no dia 1 de maio de 1943. 

Hoje, embora haja toda uma legislação regulando a profissão do aeronauta, relativamente 

à sua vida útil de trabalho, assim como à aposentadoria, existe muita preocupação com relação 

ao futuro desse profissional, similarmente às demais categorias, com a família em geral não 

sendo mais vista como arrimo de um aposentado.   

O que se pode ver é como aeronautas em meia-idade se sentem deslocados de sua 

realidade, quando não conseguem investir em sua profissionalização que, nos dias de hoje, é 

pautada pelos avanços tecnológicos. 

Valle (1997) refere-se às variáveis tecnológicas ligadas às especialidades de trabalho, 

afirmando que são muitos os problemas que o impacto das novas tecnologias pode trazer 

àqueles que se formaram antes dessa moderna tecnologia. Pode-se ver que, para muitos 

profissionais, ainda fica difícil adaptar-se à nova forma de sociedade em que se precisa ter um 

conhecimento mais atualizado das tecnologias mais recentes. 

Na área da Aviação, pode-se ter um exemplo de como faz diferença um pouco de 

conhecimento da tecnologia. Os pilotos mais antigos que, na década de 80, operavam, 

aeronaves como o Boeing 737-200, estavam ambientados com instrumentos analógicos.  
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Na década seguinte, com a chegada dos Boeing 737-300, com tecnologia mais 

avançada, sustentada pela informática e modernos instrumentos digitais e de navegação 

global, muitos pilotos experientes no modo anterior começaram a sentir dificuldades em 

utilizá-los, necessitando de treinamento para operar as novas máquinas, embora nada há 

que não se resolva, ressaltando-se que, quando se quer algo, não importa a idade, nem o 

tempo para aprender novas atividades, e obter novos conhecimentos.  

Hoje, as aeronaves todas são bem-avançadas e muito seguras, e existem pilotos com 

mais de 60 anos que estão acompanhando muito bem o avanço dessa tecnologia.  

Com relação ao aspecto tecnológico, é evidente que essa evolução, hoje acentuada, 

deu um salto muito maior, quando se passou a utilizar, na Aviação, a informática. Imagine-

se que as primeiras navegações cruzando os oceanos eram através de navegador de voo, 

tirando posições pelas estrelas, e o degrau foi ainda maior quando veio a operação com 

GPS, informática, sistemas eletrônicos de informação de voo. 

Atualmente, com avanço tecnológico e da informática dos equipamentos e sistemas 

do avião, o piloto é mais um supervisor dos sistemas, um gerenciador do voo, do que um 

executor de todas as manobras do avião. Agora, ele programa o computador, determina 

parâmetros e monitora a automação.  

O trabalho do piloto tornou-se mais mental do que físico, pois os modernos aviões 

como o A380, o maior avião comercial do mundo, dispõe de tecnologias que prometem 

inclusive diminuir o cansaço dos voos de longa distância à tripulação, bem como a seus 

500 passageiros. Neste ano de 2015, cerca de 171 superjumbos estão em operação no 

mundo, e que exigem que os aeroportos, para recebê-los, tenham pistas adequadas à 

envergadura de suas asas que é de 79 metros.  

É muito difícil verem-se atualmente aeronautas em situação econômica precária; na 

verdade, enquanto ainda estão ativos, alguns deles se preocupam com o que acontecerá 

logo que saírem da empresa: já começam a poupar dinheiro ou investir em algum outro tipo 

de renda que seria sua segunda renda fora dos rendimentos da Aviação, lembrando que essa 

preocupação é mais acentuada nos dias de hoje. 

Um piloto que se aposenta pode exercer várias funções ligadas à sua formação, ou 

estudos complementares, conforme foi aqui pesquisado, como as seguintes posições: 
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a de ser colunista técnico (de jornais ou revistas), consultor de Aviação, palestrante sobre 

a logística de Aviação, professor de Escola de Aviação, gerenciamento de equipes, personal 

flyer, ou acompanhante de passageiros com medo de voar, além de escritor ou editor de portal 

sobre questões da Aviação, dentre outras especialidades em que podem se sentir licenciados 

bastando cumprir a etapa do mestrado e doutorado acadêmicos.    

Curioso é lembrar ainda que Antoine de Saint-Exupéry, no capítulo III, “O avião”, de seu 

Terra dos Homens (1939), já fazia uma meditação sobre o progresso tecnológico. Segundo ele, 

o avião não é um fim, mas um instrumento e que, em sua máquina aperfeiçoada, o piloto é 

confrontado com os mesmos elementos fundamentais: a água, a terra e o ar. Destaquem-se suas 

palavras sobre o avanço técnico dos voos que pode nos fazer esquecer que nossas descobertas 

têm por única finalidade: a de “servir aos homens”. Um aforismo seu, desse mesmo livro, 

ratifica isso: “Aquele que morre pelo progresso do conhecimento ou pela cura das doenças, 

está a serviço da vida, ao mesmo tempo em que morre”.
19

 

A epígrafe que abre esta parte do trabalho “A grandeza de um ofício é, talvez, antes de 

tudo, a de unir os homens” é aqui retomada para enfatizar o quanto Saint-Exupéry foi sensível 

ao que era a essência do caráter do aeronauta: “servir à vida”, e a de um ofício, “unir os 

homens”.  

 

 

2.3. O envelhecer feminino da aeronauta é similar ao masculino? 

 

Até agora estávamos tratando de aeronautas, mas a imagem que fica é que estamos 

falando somente de profissionais de sexo masculino, sua maioria, mas, de fato existem muitas 

mulheres em posição de comandantes ativas, pilotos ou copilotos e também como comissárias 

de bordo.   

O processo de envelhecimento feminino é diferente ao do homem em praticamente 

todos os aspectos, como seria de se esperar, assim como é diferente o modo de como a 

mulher encara a proximidade de sua aposentadoria.  

                                                             
19 Extraído de Terra dos homens (1939). Disponível em: http://pensador.uol.com.br/autor/antoine_de_saint_exupery/.  

Acesso em 02 janeiro, 2015. 
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Justifica-se que a velhice da mulher torne-se menos problemática que a do homem 

porque ela sempre continuou atrelada todo o tempo à família, aos filhos, tentando manter 

unida a família, ainda que ela trabalhasse também na área da Aviação e vivesse viajando 

pelos ares. 

Beauvoir (1990, p. 324) comparou a aposentadoria de homens e mulheres, mostrando 

a diferença entre eles nos seguintes termos: 

Ser brutalmente precipitado da categoria dos indivíduos ativos na dos 
inativos e classificados como velhos, suportar uma diminuição consternadora 

de recursos e de nível de vida é, na imensa maioria dos casos, um drama que 

acarreta graves consequências psicológicas e morais. Esse drama atinge 

essencialmente os homens. As mulheres vivem mais tempo: são os grandes 
velhos solitários que constituem a camada mais desfavorecida da população. 

Mas no conjunto, a mulher idosa adapta-se melhor que seu marido à sua 

condição. Dona de casa, mulher doméstica, sua situação é a mesma (...): para 
ela, trabalho e existência se confundem. Nenhum decreto exterior interrompe 

brutalmente suas atividades (...) [que] diminuem no momento em que os 

filhos tornados adultos deixam a casa. Essa crise que se produz, geralmente 

muito cedo, muitas vezes a perturba. De qualquer modo, entretanto, não fica 
inteiramente ociosa; e seu papel de avó lhe traz novas possibilidades (...) tem 

na casa e na família, papéis que lhe permitem encontrar ocupação e manter a 

própria identidade. São as mulheres que têm as responsabilidades 
domésticas, e que mantêm relações ativas com a família, sobretudo com os 

filhos e netos. 

 

Beauvoir (1990, p. 324), sobre a aposentadoria do homem, acrescenta: 

Na vida do homem, a aposentadoria introduz uma radical descontinuidade; 

há ruptura com o passado; o homem deve adaptar-se a uma nova condição, 
que lhe traz certas vantagens – descanso, lazer – mas também graves 

desvantagens: empobrecimento, desqualificação. 

 

Hemingway (1899-1961), um dos mais consagrados escritores norte-americanos, 

escreveu sobre a questão do afastamento do ofício de uma vida: 

A pior morte para um indivíduo é perder o que forma o centro de sua vida, e 

que faz dele o que realmente é. Aposentadoria é a palavra mais repugnante 
da língua. Seja escolha nossa ou imposição do destino, aposentar-se é 

abandonar nossas ocupações – essas ocupações que fazem de nós o que 

somos – equivale a descer ao túmulo. 
20

 

 

                                                             
20 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway. Acesso em 13 janeiro, 2015. 
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Hemingway suicidou-se com 61 anos, provavelmente no momento em que se sentia 

velho, muito doente (com hipertensão, diabetes, depressão e perda de memória) e incapaz de 

continuar a vida a que se devotara: a de escrever continuamente.
21

  

Beauvoir (1990, p.325) estabelece um paralelo entre os sentidos de trabalho:  

Quando o trabalho foi escolhido livremente, e constitui uma realização de si 

mesmo, renunciar a ele equivale, efetivamente, a uma espécie de morte. 

Quando se caracterizou como uma obrigação, ficar dispensado dele significa 
uma libertação. Mas, na verdade, quase sempre há ambivalência no trabalho, 

que é, ao mesmo tempo, uma escravidão, uma fadiga, mas também uma 

fonte de interesse, um elemento de equilíbrio, um fator de integração à 

sociedade. Essa ambiguidade reflete-se na aposentadoria, que pode ser 
encarada como grandes férias, ou como uma marginalização.  

 

Talvez seja esse o sentimento de muitas pessoas que se aposentam, caso aqui dos 

aeronautas-homens: o que se depreende de seus dizeres é que se torna muito sofrido, para eles, 

aceitar a meia-idade, a velhice, uma interrupção de suas atividades em Aviação. Revelam, em 

conversas informais, que gostariam de parar o tempo, que tudo passa muito depressa para 

quem tem uma vida quase sempre em viagens pelo mundo. Inclusive muitos deles não gostam 

de revelar sua idade, esquivam-se a responder a questionários que envolvam questões que os 

levem a refletir sobre si mesmos.  

No caso das mulheres aeronautas, o que se pôde depreender de suas respostas é que elas 

se dão conta, sim, das mudanças que se operam quando vão envelhecendo. As entrevistadas 

revelam: 

“Hoje, percebo que meu corpo sente mais o voo e seus efeitos. Hoje tenho 
que dormir mais pra me recuperar, e tentar comer o melhor possível.” 
(LLA, 33 anos, comissária de bordo, solteira, sem filhos). 

“(...) claro que com o passar dos anos, a sensibilidade à pressurização, 

fadiga e vários outros fatores de voo, podem prejudicar a saúde.” (AdA, 43 

anos, comandante-máster, solteira, sem filhos). 

 

Perguntadas sobre se a questão da idade as assustaria, as respostas das aeronautas 

foram as seguintes:  

“Não me assusta.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo, solteira, sem filhos). 

                                                             
21 Sua obra inclui títulos memoráveis como: Adeus às Armas, O sol nasce sempre, Por quem os sinos dobram, O 

velho e o mar, dentre tantos outros; prêmio Nobel da Literatura em 1954. Cf. biografia disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway. Acesso em 13 janeiro, 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
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“Não, porque quanto mais velho, mais experiente é para a profissão, isso é 

ótimo. A mudança de função principalmente na Aviação é sempre em razão 
da experiência e não da idade. Em uma empresa aérea pode ter um 

comandante novinho, pois, para ser comandante, ele teve que demonstrar 

um número X de horas de voo e uma proficiência compatível com o cargo.” 

(AdA, 43 anos, comandante-máster, solteira, sem filhos). 

 

As respostas não poderiam ser outras, segundo nosso ponto de vista, de pessoas 

adultas-jovens sobre como veem a questão da idade, agora, na Aviação. 

Sobre sua concepção de velhice, as respostas ficaram em torno da seguinte: 

“Acredito que a velhice é algo natural, ainda mais hoje em dia, que ela pode 

acontecer de forma positiva, depende de cada um.” (AdA, 43 anos, 

comandante-máster, solteira, sem filhos).  

 

Com relação ao futuro, quando da proximidade de sua aposentadoria, respondem as 

aeronautas que esta as assusta, por um lado, dadas as restrições etárias que a área da 

Aviação impõe e dado o valor mensal da aposentadoria insuficiente para uma vida digna: 

“A aposentadoria [me assusta] um pouco (...). Ainda estou nova, numa 
idade boa para Aviação, mas sei que um pouco mais velha, a Aviação já não 
contrata mais.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo, solteira sem filhos). 

“No caso da aposentadoria, tem que se preparar, pois num país que o valor 

máximo é um absurdo, temos que ter uma renda extra (...), pois o valor pago 

no Brasil é muito baixo e o aeronauta sem um salário razoável enquanto 
está trabalhando, neste caso, tem que se preparar para ter uma 

complementação de sua aposentadoria ou mudar o estilo de vida (...). Não 

penso em aposentadoria, mas me preparo para ter uma aposentadoria 
tranquila, podendo realizar outras atividades e passear muito com a família, 

ou sozinha.” (AdA, 43 anos, comandante-máster, solteira, sem filhos). 

 

Por outro lado, as aeronautas fazem ver que, ainda que estejam todo o tempo 

trabalhando em aeronaves, por estarem sempre muito ligadas à família, sentem que nenhum 

problema terão quando ficarem mais velhas e terem seu afastamento da Aviação, conforme 

seus depoimentos quanto a uma boa sociabilidade familiar:  

 

“Acredito que sim, pois hoje tenho uma ótima convivência familiar, e 

aproveito o tempo que tenho livre para passar com eles, e acredito que terei 
mais tempo livre.” (AdA, 43 anos, comandante-máster, solteira, sem filhos). 
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Aeronautas, mulheres ou homens, evidenciaram que a Aviação serve de lugar de 

trabalho para muitos dos familiares que estão na Aviação:   

“Sim, tenho um primo na Aviação.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Infelizmente ninguém.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

“Sim, o filho mais velho.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster).  

“Sim.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

 

Sobre a situação dos profissionais mais velhos para a Aviação, estas foram as respostas 

das mulheres entrevistadas:   

“Velhos, começam a se preocupar... Os pilotos, por exemplo, têm uma escala 
diferenciada com uma idade mais avançada.” (LLA, 33 anos, comissária de 

bordo, solteira sem filhos). 

“[Os aeronautas mais velhos são vistos] de uma boa maneira, pois são mais 

experientes, e enquanto o piloto conseguir passar nos exames do Hospital da 

Aeronáutica e manter válido o CMA terá sempre seu emprego. Muitos querem 

que os “velhinhos” se aposentem, pois assim terão oportunidades para serem 
promovidos a comandantes. Mas no voo, todos têm respeito tanto pelos mais 

velhos como pelos mais novos.” AdA, 43 anos, comandante-máster, solteira, 

sem filhos). 

 

As mulheres entrevistadas manifestam uma opinião bastante diferente, talvez mais 

realista e crítica, “mais pé no chão”, sobre seu trabalho na Aviação, vendo-o de uma forma ou 

de outra: ou como um meio provisório, passageiro, até conquistar outra posição na vida, ou 

como um espaço profissional também em crise no presente: 

Meu ponto de vista é que a Aviação de hoje não é pra ficar muito tempo 

mais. Hoje, [a aposentadoria do aeronauta] é como a das outras profissões. 
Normalmente quem não se vê fazendo outra coisa [ao deixar de voar] fica 

mal. [Seu trabalho como comissária de bordo na Aviação, é vista como] Um 

trabalho passageiro, meu sustento, um meio de alcançar meus objetivos.” 
(LLA, 33 anos, comissária de bordo, solteira sem filhos). 

“Hoje no Brasil, está difícil para qualquer idade, a Aviação está em crise e 

não tem muitas vagas. Mas, para os mais experientes, tem o exterior que 
sempre está contratando. Para muitos, é difícil sair do seu país, e isso pode 

complicar e até deixar o sujeito por anos desempregado (...). Estou me 

preparando com o plano B, C, D, pois quando chegar a hora [de se afastar 
da Aviação] quero fazer isso o mais naturalmente possível. Mas vai demorar 

muito. A Aviação já foi mais segura, antes um piloto iniciava e se 

aposentava na mesma companhia. Hoje não; muitas empresas fecham e nem 
se preocupam com os funcionários e suas verbas rescisórias.” (AdA, 43 

anos, comandante-máster, solteira, sem filhos). 



50 
 

 
 

 

Perguntadas as aeronautas sobre o que pensam da situação dos homens diante da 

possibilidade de deixar de voar, elas chamaram a atenção sobre possíveis desajustes no dia 

a dia no ambiente familiar, pós-aposentadoria; entretanto, em havendo preparação para a 

aposentadoria, com assunção de outras atividades em paralelo, tudo vai se encaminhando 

bem: 

“Muitos [dos homens] têm dificuldades, pois depois de anos fora de casa, 
numa vida mega-agitada”... ter que ficar em casa, é difícil... Acredito [que 

da mesma forma a família se sente], pois [os familiares] não estão 

acostumados com o “tripulante em casa o tempo inteiro.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo, solteira sem filhos). 

“Mas têm muitos que também se preparam para parar e têm outras 

atividades que continuam fazendo...” (AdA, 43 anos, comandante-máster, 
solteira, sem filhos). 

 

2.4. A proximidade da aposentadoria por idade ao aeronauta e suas 

implicações  

Pensar na velhice, e não apenas no caso dos aeronautas, na verdade assusta muita gente. 

Diante de uma pergunta, “o que nos incomoda tanto? [ao pensar sobre a velhice]”, a 

resposta poderia ser: “Creio que é medo da morte” (CONCONE, 2007, p. 21).  

Segundo a autora, a simples menção à velhice ou termos a presença de idosos “nos 

nossos espaços” nos confronta com a passagem do tempo para nós próprios, nos obriga a 

encarar nossa fragilidade e nossa finitude. E a autora continua: 

 

A morte atemoriza-nos e a passagem dos anos aproxima-nos dela. 

Parafraseando Marx, estamos habituados a pensar (ou teorizar) sobre a 

“morte em si”, dificilmente sobre a morte “para si”. Negar o idoso de carne e 

osso seria negar a finitude (CONCONE, 2007, p.21).  

 

É de se acreditar que, na verdade, o medo da morte deva ser um aspecto de especial 

preocupação de um aeronauta (assim como o é aos gerontólogos e outros profissionais). A 

autora complementa: 
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De fato, a não ser em casos especiais (grupos com pacientes terminais), a 

morte não é assunto de discussão. Familiares, por exemplo, não costumam 
falar da morte ou raramente sentem-se aptos a tocar no assunto. Afinal, “não 

se fala em corda em casa de enforcado”... É preciso disfarçar, animar, “pôr 

para cima”. Há, entretanto, outras razões para o temor do envelhecimento. 

Outras razões socioculturais (...). [Tanto que se pensa sempre:] “velho é o 
outro”. 

 

A referência “Velho é o outro” é tributária ao texto A velhice, de Simone de Beauvoir 

(1990), quando se refere a que nossos olhos não veem nossa velhice estampada em um 

espelho. Vemos a velhice que acontece ao outro, não nos apercebendo da nossa própria. 

Os entrevistados nesta pesquisa posicionaram-se com relação a um possível medo de 

sua própria finitude, morte: 

 “Só vou pensar nela quando chegar a hora.” (MARS, 58 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Não tenho medo de morrer, não.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-
máster). 

“Não tenho medo da morte, é só uma face da vida.” (DD, 60 anos, homem, 

consultor técnico). 

“Vejo como uma coisa certa para todos, um dia ela virá! Não fico pensando 
nisso, não. Tento aproveitar ao máximo minha vida.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo). 

“A morte é a única certeza que temos, e não tenho medo, até porque vivo a 
vida intensamente e quando a morte chegar, ok...” (AdA, 43 anos, mulher 

comandante-máster). 

“Não penso, pois continuo muito ocupado, ou no trabalho, ou em casa, ou 

me divertindo com algum tipo de lazer.” (PRA, 67 anos, homem, consultor 
técnico). 

“Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A morte é desconhecida, sendo que o que assusta por vezes é a vida. A 
morte será aceita chegando em seu devido tempo, ou seja, quando eu for 

velho e doente.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Nunca pensei na morte, porém é algo natural que pode ocorrer a qualquer 
momento para qualquer um.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

Tentar verificar e analisar a relação do aeronauta com a morte, e os desdobramentos na 

sua subjetividade, e no próprio envelhecimento, é uma de nossas preocupações nesta pesquisa. 

No caso de aeronautas mais jovens (dos 18 aos 40 anos, aproximadamente) a morte, assim 

como a velhice, estão muito afastadas de seus horizontes de vida. Seus discursos estão 

distantes talvez do que pensem ou sintam realmente em um futuro próximo. Assim, incorporar 

esses aspectos da morte, como parte da existência, constituiria, para o caso dos aeronautas, 
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um dos desafios tanto para que estejam presentes em suas reflexões, quanto para a construção 

de si mesmos. 

Sabe-se que, nos tempos heroicos da Aviação comercial, costumavam ocorrer panes nos 

aviões, mas nem sempre acarretavam consequências fatais, justamente por serem aeronaves 

menores, menos velozes e que planavam com uma certa facilidade. Seus pilotos eram jovens 

ou estavam ainda na meia-idade. Escapando da morte na queda do avião, contudo, pilotos e 

mecânicos (estes, figuras obrigatórias nos voos) tinham que tentar sobreviver, caminhando em 

busca de socorro. Terra dos Homens, publicado por Saint-Exupéry [com 39 anos], descreve 

vários episódios de vida complicados em que se envolveu, quando da queda de sua aeronave, 

tentando vencer, por exemplo, a neve das montanhas, as hostilidades dos beduínos sublevados 

do Saara, deserto onde caiu com seu avião.  Grande aviador que não chegou a sentir os efeitos 

da velhice: morreu em voo com 44 anos! 

É de se prever, porém, que, no caso dos aeronautas, com a chegada da velhice, da 

aposentadoria “forçada”, doenças que possam se tornar crônicas, alguma coisa deve mudar 

nos seus pensamentos, embora os entrevistados nesta pesquisa, a nosso ver, tenham escapado 

de revelar seus verdadeiros sentimentos. Inclusive circula jocosamente, entre os aeronautas, 

um haicai, escrito e ilustrado por Millôr (1986, SP), que diz: 

“Os grandes mortos se encontram antes nos aeroportos. ”
22

 

 

Exemplar a esse respeito, Simone de Beauvoir (1990, pp. 636-637) citou o caso de 

Freud, o Pai da Psicanálise que, aos 66 anos, referiu-se à velhice ligada ao pensamento da 

morte:  

“Em 13 de março deste ano [1922, Freud, aos 66 anos], entrei bruscamente 
na verdadeira velhice. Desde aí, o pensamento da morte não me abandonou 

mais (...) Partilho inteiramente sua opinião [Freud, em carta a Lou Andreas-

Salomé], sobre a depressão que sentimos diante dos males físicos 

particularmente dolorosos; como você, eu os acho desesperadores e os diria 
até ignóbeis, se fosse possível culpá-los como a uma pessoa”. 

 

O título bem instigante de um artigo de Valdes (2012): “¿Es la vejez lo que se dice de 

ella?, nos faz pensar um pouco mais sobre nosso final de vida: “Será que a velhice é o que 

realmente se diz dela. É o que pensamos que é? Quando começa a velhice?”e continua: 

                                                             
22 MILLÔR FERNANDES. Haicais. Rio de Janeiro: Editorial Nórdica Ltda, 1986. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/17034
http://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/17034
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Contudo, a velhice tem sido associada à enfermidade, deterioração e 

decadência dos indivíduos, o que dá lugar a uma atitude coletiva negativa 
que se representa por um conjunto de prejuízos, estereótipos e 

discriminações que afetam as pessoas, conforme avança sua idade (p.11). 
23

 

A autora explicita, nesse trecho, a ideia cristalizada na sociedade de velhice, “a 

estereotipação da idade”. No caso desta pesquisa, verifica-se como muitos dos aeronautas 

pensam, de forma bastante subjetiva, com relação a esse tema. A maioria dos entrevistados 

revelou que a idade os incomoda muito, pois nas palavras informais de um deles, “... a pele 

muda, a capacidade física também.”.  

Não foi muito fácil realizar este trabalho com os aeronautas entrevistados, pois falar de 

idade com estes profissionais parece que os irritava sobremodo. 

Concordando com o pensamento de Valdes (2012), o processo de envelhecimento não é 

estático e, sim, dinâmico, ou seja, um processo natural de troca e não ocorre de forma 

repentina ou acidentalmente, sendo gradual e progressivo. Caracteriza-se pela existência de 

condições biológicas, psicológicas e sociais, determinadas em função do tempo. 

 

Felizmente, hoje, tem-se um novo envelhecer, um envelhecer mais ativo, com planos 

para o futuro. Muitos não veem mais a velhice como morte, a morte não necessariamente 

física, mas psicológica, social. Faz-se ver um outro tipo de envelhecimento com muitos idosos 

decidindo estudar de novo, participar de projetos de alguma entidade; eles estão presentes em 

academias, nas praças públicas, em clubes, praticando esportes, em uma vida bem diferente da 

imobilidade e reclusão do passado.  

 

 Uma forma de os aeronautas se confraternizarem, de os colegas e familiares se 

encontrarem, são os encontros, por exemplo, uma vez por ano, quando se reúnem os ativos e 

inativos, para juntos desfrutarem de momentos muito agradáveis, embora alguns, geralmente 

os mais novos, sejam reticentes sobre isso, não valorizando a confraternização de amigos, 

com familiares – um encontro, de fato, intergeracional. As respostas dos entrevistados fazem 

ver como cada um ressignifica esses encontros, uns favoráveis, outros indiferentes a eles: 

   

“No meu caso, sim. Com sou oriundo da FAB (Força Aérea Brasileira), os 

meus colegas de turma se reúnem com regularidade e, na maioria das vezes, 

junto com as famílias.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico).  

                                                             
23 Original: “Sin embargo, la vejez se ha asociado con enfermedad, deterioro y decadencia de los individuos, lo cual, da 

lugar a una actitud colectiva negativa que se representa por un conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones 
que adquieren las personas conforme avanza su edad.” (de minha tradução). 
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“[O encontro dos aeronautas é] Anual.” (DD, 60 anos, homem, consultor 

técnico). 

“Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A comunidade profissional é dividida em feudos que se contrapõem em 

diversos tipos de contexto. Não existe um grupo formado em torno de uma 

ideologia específica, é refratário e fragmentado.” (DC, 48 anos, homem, 
comandante-máster). 

“Eu, em especial, não tenho muito tempo, mas procuro nos pernoites sair 

para jantar com a tripulação. E quando estou de folga, uso para ficar com 
minha família ou desenvolver outras atividades.” (AdA, 43 anos, mulher 

comandante-máster). 

“Não há grupos de encontro. Vejo hoje um grupo cansado e 
sobrecarregado.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo).  

“Meu círculo gira em torno de colegas da instrução de voo, com alguns 

contatos com pilotos de linha aérea, experientes, e outros iniciando...” 

(JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 
 

Um grupo de aeronautas se reúne a cada um ou dois meses, normalmente aos sábados, 

para passar o dia juntos; a maioria é de profissionais que eram filiados à Varig ou Vasp, 

inclusive as mulheres que comparecem pontualmente, juntamente com os filhos. 

Pode-se ver que são aeronautas mais antigos, para os quais a Aviação era sentida de 

forma diferente. Estes revelam que sentem saudades dos tempos passados, e se percebe 

declaradamente a paixão que eles têm por voar, por sentirem a liberdade dos céus 

Ao falarmos de pilotos, ou mesmo de qualquer outra pessoa de mais idade, como dito 

antes, pode-se verificar que existe certa apreensão em relação à morte, incertezas sobre a 

situação tanto de pré-finitude, como de pós-finitude, com o imaginário das pessoas correndo 

solto a respeito desse interdito na vida do ser humano, diante do quais muitas pessoas 

silenciaram durante toda a vida. Talvez pelo avanço da idade, venham tais pensamentos, 

especialmente devido a muitas perdas que se verificam: a dos avós, a dos pais, tios, filhos, 

parentes e amigos queridos. Condição complicada na vida de qualquer pessoa é a 

dependência, pois pode trazer grandes limitações à vida de uma pessoa e levá-la à depressão, 

ao desejo de fim de vida.  

Numa visão antropológica, Minayo (2011) nos traz que a velhice compõe o ciclo vital 

humano, embora de forma diversa dos períodos que a antecederam, a velhice podendo ser dita 

como a derradeira estação antes da parada da morte.  

A esse respeito, Meltzer (1984) afirma que:  
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A morte é o inimigo a que os vivos passam suas vidas, tentando superar e 

derrotar para sempre, sem ideia da consequência disso. Todas as culturas 
personificam a morte de forma diferente, e elaboram várias magias contra 

sua intrusão. Combatemos a morte com nossa linguagem, com amuletos e 

talismãs, transcrevemos nossos sinais e símbolos em diversos materiais, 

juntamo-nos em cerimônias formais para romper a suas redes. Quando 
dançamos e cada parte de nosso corpo tem sua função no rito, nos 

escondemos sob máscaras e vestimentas de poder contra a morte, reunimos 

substâncias para criar imunidade ao seu toque, oramos, jejuamos e nos 
retiramos em cavernas escuras e sombrias. Uma caligrafia persistente se 

mistura aos mistérios não previstos (apud KOVÁCS, 2008, p. 29). 

Desde o início da vida, o homem está destinado a morrer, o que desperta diversos 

conflitos, temores, ansiedade, variáveis de pessoa a pessoa. Sendo a morte parte da vida, o 

viver plenamente significa aceitar a convivência com a morte, embora o homem faça tudo 

para negar isso, sendo-lhe difícil aceitar que ele ou algum próximo vá morrer.  

Embora o estudo da velhice remeta aos primeiros pensadores da humanidade, é recente 

a pesquisa científica sobre o processo de envelhecimento, o mesmo ocorrendo com seu estudo 

na medicina, na psicologia, e demais especialidades da gerontologia e da psicogerontologia 

(GRIFFA; MORENO, 2009, p. 95). 

Rezende, Lodovici; Concone (2012) afirmam que: 

Falar da questão da morte, da finitude humana, sempre foi questão 

inassimilável, inquietante mesmo a ponto de, quando se torna necessário 
dizê-la ou pensá-la, faz-se através da morte do outro. A consciência da 

morte, saber que a permanência na Terra é efêmera, talvez seja o elemento 

que permita o sentido do vazio produzido por essa fatalidade da vida...  

 

Muitas pessoas, a fim de distanciar-se da morte, valem-se de diversos mecanismos 

psicológicos, como a negação, a intelectualização, o deslocamento... Negar adianta muito? 

Não, a morte está sempre roçando nossas vidas... A intelectualização ou o deslocamento do 

assunto apaga o temor da morte? Parece que não; quando ela chega a uma pessoa de quem 

somos próximos, não deixamos de nos ter afetada a alma, o que faz lembrar os dizeres de 

Saint-Exupéry, quanto a seus sentimentos diante da morte de um companheiro de linha, na 

década de 30:  

“Mas pouco a pouco descobrimos que não ouviremos nunca mais o riso 

claro daquele companheiro; descobrimos que aquele jardim está fechado 
para sempre. Então começa nosso verdadeiro luto, que não é desesperado, 

mas um pouco amargo. Nada, jamais, na verdade, substituirá o 

companheiro perdido. Ninguém pode criar velhos companheiros. Nada vale 

o tesouro de tantas recordações comuns, de tantas horas más vividas juntas, 
de tantas desavenças, de tantas reconciliações, de tantos impulsos afetivos 
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(...). Assim vai a vida. A princípio, enriquecemos; plantamos durante anos, 

mas os anos chegam em que o tempo destrói esse trabalho, arranca essas 
árvores. Um a um, os companheiros nos retiram sua sombra. E aos nossos 

lutos mistura-se então a mágoa secreta do envelhecer." (EXUPÉRY, Terra 

dos Homens (1939, p. 32).
24

  

 

O temor à morte persiste na maior parte dessas pessoas, temor diante da passagem do 

ser para o não-ser, na ruptura radical com este mundo dos viventes.  

Segundo Andrade (2012, pp. 310-311),  

                                                             
24 Saint-Exupéry, A. Terra dos Homens. Tradução de Rubem Braga. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2005 

(139 págs.). 
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A morte é a certeza da vida. Algo contraditório, mas real. A morte é a única 

certeza que todo e qualquer ser humano tem e sabe que irá acontecer, cedo 
ou tarde (...) Diferentemente dos animais, o homem sabe que a morte é 

inevitável. Pela visão mais organicista, a vida nada mais é que o caminho 

para a morte, ou seja, já nascemos para um dia morrer. O tempo e a morte 

são categorias notoriamente imbricadas. 
 

Oliveira; Araújo (2012) complementam que: 

 
A morte para os que ultrapassam os 60 anos, os chamados velhos, ganha um 

significado de destaque, pois ela está marcada no corpo, no rosto, nas 
limitações físicas mais evidentes, nas idas frequentes aos médicos, na 

aposentadoria etc. 

 

Os aeronautas, embora se arrisquem todo o tempo em seus voos curtos ou longos, e sob 

quaisquer condições, também costumam não pensar na morte tal como os demais 

profissionais enquanto jovens, até porque é preciso viver... Mas há aeronautas (em 

depoimento informal, e anotações feitas em Diário de Campo desta pesquisa) que, 

especialmente em suas derradeiras viagens pré-aposentadoria, ficaram mais temerosos, talvez 

diante de um acidente que nunca lhes acontecera antes... 

O ser humano está sujeito a morrer desde que é concebido no útero materno; por alguns, 

a morte pode não ser aceita, mas é destino humano certo e real. Assim, pode-se dizer que o 

medo de morrer está presente nas pessoas, sendo pouco mais em uns, menos em outros que a 

ressignificam: no México, por exemplo, assim como em outras culturas, a morte é concebida 

de forma diferente, não como um luto de choros e lamentos, mas, pelo contrário, celebram-se 

festas destinadas àquele que morre, conforme Villasenor; Concone (2012, p. 37): 

A morte é um evento marcante para todo o ser humano, mas no México esta 

realidade é vivida de maneira original. A origem do dia dos mortos tem 

raízes nas culturas indígenas pré-hispânicas centro-americanas. A maneira 
própria da representação da morte, durante a festividade, acontece com 

humor, afabilidade e, até com certa ironia, manifestos tanto nas gravuras, 

como nas músicas, nas caveiras de açúcar com os nomes de pessoas. No dia 
dos mortos a cultura popular mexicana festeja, se diverte e brinca de forma 

irônica com a morte, misturando o sagrado e o profano, criando um 

sincretismo religioso que mistura tradições religiosas do catolicismo e dos 

povos indígenas. 

 

Villasenor; Concone (2012, p. 37) continuam a evidenciar como o fenômeno da morte é 

ressignificado no país mexicano, conforme mais um fragmento de seu trabalho: 

Atualmente, no dia dos mortos se presenteiam os amigos e familiares com 
caveiras de açúcar, com os seus nomes escritos na fronte da caveira, para 

recordar a todos que um dia todos morreremos, e seremos também parte da 
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morte. Esta forma de celebrar o dia dos mortos é também uma maneira de 

conviver e preparar crianças e adultos para a dura realidade da morte, como 
parte inevitável da existência humana. Todo o folclore da morte nos mostra 

que, no México, os mortos não se vão totalmente, seguem sendo, no 

imaginário popular, personagens vivos e presentes de uma outra maneira. 

Assim a consciência da morte para a cultura mexicana passa a ser um "amigo" 
não distante e fruto da consciência humana: A consciência da morte não é algo 

inato, e sim produto de uma consciência que capta o real. É só “por 

experiência”, como diz Voltaire, que o homem sabe que há de morrer. A 
morte humana é um conhecimento do indivíduo (Morin, 1997, p. 61). Esses e 

muitos outros conjuntos de ideias movem o homem num sentido positivo 

diante do fenômeno da morte, proporcionando qualidade de vida, cujo intuito 
é aproximar-se do mistério do “morrer”, mesmo sabendo que é indecifrável, 

porém com que o povo mexicano pode brincar. 

Para um jovem morrer, seria algo muito remoto mesmo tendo, no cotidiano, a morte de 

familiares, amigos, ou mesmo sua simulação em revistas, nas mídias, mas assim mesmo eles a 

veem muito longe, contrariamente ao caso de um idoso com idade avançada, a quem se 

avizinha a morte a qualquer momento.                                                   

Talvez o medo de morrer possa advir por se deixar pessoas queridas ou porque ninguém 

sabe o que há depois da morte, um mistério; então, cada um tem lá seus temores. 

Nas conversas com alguns aeronautas¸ estes afirmaram que não têm medo da morte ou 

que não pensam sobre própria morte ou de seus amigos ou familiares. Algumas respostas ao 

Questionário aplicado evidenciam isso: 

 

 “Só vou pensar nela quando chegar a hora.” (MARS, 58 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Não tenho medo de morrer. Não.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-
máster). 

“Não tenho medo da morte, é só uma face da vida.” (DD, 60 anos, homem, 
consultor técnico). 

“Vejo como uma coisa certa para todos, um dia ela virá! Não fico pensando 
nisso, não. Tento aproveitar ao máximo minha vida.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo). 

“A morte é a única certeza que temos, e não tenho medo, até porque vivo a 
vida intensamente e quando a morte chegar, ok...” (AdA, 43 anos, mulher, 

comandante-máster). 
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Será que é isso mesmo? Ou se pode dizer que alguns deles estariam se preparando para 

a morte, refletindo para tentar dar algum sentido para ela?, pois é normal ao ser humano ter 

apego à sua própria vida, como à de um ente querido, ou de amigos, e fica difícil a quebra dos 

laços entre pessoas, mais ainda com a chegada da morte. 

Entender o homem não é tão fácil, incertezas tem-se o tempo todo; estas dependem 

basicamente da forma de como se vê a vida, de como se entende a própria história. 

Edgar Morin (1997, p. 29) introduz alguns pensamentos sobre a incerteza que temos 

durante a nossa vida sobre as consequências de nossas ações: “Pode-se, com certeza, 

considerar ou calcular os efeitos em curto prazo de uma ação, mas seus efeitos em longo 

prazo são imprevisíveis”.  

Os aeronautas mostram que as incertezas também estão presentes em sua vida, como as 

de qualquer profissional: hoje, encontramos um novo equilíbrio nesse campo da Aviação; não 

existem mais grandes discrepâncias quanto aos conhecimentos tecnológicos de novos e velhos 

pilotos, especialmente porque as aeronaves têm requerido, cada vez mais, nível similar quanto 

aos avanços na formação de ambos.   

A incerteza dos pilotos quanto à sua vida futura manifesta-se mais naqueles que, não 

pensando noutra coisa senão voar passam a ver alterado, de fato, seu status profissional, 

quando próximo lhes fica a incidência da restrição quanto a voos internacionais após os 65 

anos de idade.  

Aqui no Brasil, no caso de voos nacionais, pode-se continuar voando como comandante 

enquanto a saúde o permitir, uma vez que estejam em dia os exames médicos, regra esta que 

se refere mais a pilotos; para comissário/ (a) de bordo não há regra que estabeleça esse fator 

restritivo etário.  

A seguir, passa-se ao capítulo III. Análise, Discussão e Interpretação dos dados 

coletados e transcritos ipsis litteris, ou seja, tal qual foram enunciados, sem que se tivesse 

feito qualquer correção verbal ou nominal.  
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III. ANÁLISE, DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Nesta investigação, que contou com um universo de 10 entrevistados, foi feita a 

sistematização dos dados coletados, sua análise e interpretação (cf. BARDIN, 2011), e 

emergiram: - o perfil sociodemográfico dos entrevistados; - algumas categorias temáticas 

sistematizando as às questões feitas.  

Foi possível verificar a prevalência do gênero masculino (7), o que era esperado, dado 

que o campo da Aviação sempre foi reservado principalmente aos homens (pilotos e 

copilotos), não sendo expressiva a participação de mulheres (3) nessa posição. As maiores 

partes das mulheres, na Aviação, ocupam a posição de comissárias de bordo, embora 

ultimamente muitos comissários também estejam desempenhando esta função. 

Quanto à faixa etária, esta variou de 25 a 67 anos, sendo que: 2 entrevistados tinham 25 

e 33 anos, os mais jovens com função de comissários de bordo; 5 entrevistados tinham 43, 45, 

48, 49,58 anos, justamente no período de vida quando os aeronautas estão em plena forma, 

ocupando a posição de pilotos (ou comandantes-máster), sendo um copiloto; 3 dos 

entrevistados tinham 60, 63,67 anos, já afastados da posição de piloto, aposentados, portanto, 

ocupando agora a posição de Consultores Técnicos.    

Curioso é que, quando tinha 44 anos ― idade avançada para um piloto à época ― 

Antoine de Saint-Exupéry conseguiu o direito de promover cinco missões de reconhecimento 

junto a seu antigo grupo de pilotos 2/33, no aeroplano P-Lightning 38, quando então 

misteriosamente desaparece sobre o Mediterrâneo em 31 de julho de 1944.
25

  

Embora a escolaridade para as mais diversas posições na Aviação seja no mínimo o 

ensino médio, o que se verificou é que, dos 10 entrevistados, 8 tinham curso superior, o que 

evidencia a preocupação destes profissionais com seu futuro pós-aposentadoria, esta 

atualmente a partir de 65 anos, quando terão que assumir outro tipo de trabalho, de 

preferência ainda na área da Aviação, como a de Consultor Técnico, ou algum outro. 

Verificou-se que 9 entrevistados seguem a religião católica e 1 é evangélico, o que 

evidencia que todos têm sua religiosidade, imprescindível para o autoequilíbrio, ou o 

equilíbrio emocional em momentos de perigo.  

                                                             
25 Cf. disponível em http://www.zeperri.org/saint-exupery/saint-exupery-perfil. Acesso em 12 nov., 2014. 

http://www.zeperri.org/saint-exupery/saint-exupery-perfil
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As crenças religiosas ou espirituais não deixam de dar novo sentidos à vida, fazendo 

ressignificar muitos acontecimentos, justamente, por isso, estes são interpretados, via de 

regra, de forma positiva.  

Quanto ao estado civil, dos 10 entrevistados, 3 eram solteiros; 6 eram casados; e 1, 

divorciado, o que evidencia que o trabalho na Aviação não é impeditivo à constituição de uma 

família.   

Quanto à renda mensal, esta é variável, mas o que se verifica é que os comandantes-

máster têm salário de 15 a 33 mil reais/mês e os demais, por volta de 5 mil reais. 

Tais salários mereceram dos aeronautas algumas críticas, alegando eles que, na 

atualidade, os salários baixaram, no decorrer dos anos, o que também traz problemas para a 

pós-aposentadoria, conforme a resposta de um deles: 

“Como já mencionei, um pouco complicado, pois o valor pago no Brasil é 

muito baixo e o aeronauta, sem um salário razoável, enquanto está 

trabalhando... Neste caso, tem que se preparar para ter uma 
complementação de sua aposentadoria, ou mudar o estilo de vida.” (AdA, 

43 anos, mulher comandante-máster). 

 

Quanto à sua situação funcional, verificou-se que 2 entrevistados com mais de 60 anos 

estão aposentados e tiveram a possibilidade feliz de atuarem como consultores técnicos, o que 

é assim expresso por um deles: 

“Já estou enfrentando, trabalhando como Consultor Técnico na ABEAR. 

Desde que você se mantenha intelectualmente ativo, se aperfeiçoe e invista 

em sua educação, as oportunidades são muitas. Entretanto, para quem fica 
somente esperando a aposentadoria chegar, as oportunidades são muito 

mais escassas.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

 

A seguir, encontra-se a sistematização dos dados objetivos ou de respostas a perguntas 

fechadas, expostos em formato de tabela, o que possibilita uma visualização global das 

características pesquisadas de cada aeronauta e a posterior correlação destes fatores com os 

demais de ordem subjetiva: 
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Características sociodemográficas dos 10 aeronautas entrevistados na pesquisa 

Iniciais do 

entrevistado     

Idade     e Gênero Escolaridade Religião Estado civil Número 

de filhos 

Renda familiar Função na 

 Aviação 

Aposentado 

JAC 

 

25 M S Ev S 0 15 mil INVA/piloto 

privado 

N 

LLA 33 F S C S 0 5 mil CMS N 

AdA 43 F S C S 0 20 mil CMTE-máster N 

MPB 45 M S C C 1 15 mil CMTE- 

máster 

N 

DC 48 M S C C 2 20 mil CMTE- 

máster 

N 

RA 49 F M C D 2 9 mil copiloto N 

MARS 58 M S C C 2 33 mil CMTE- 

máster 

N 

DD 60 M M C C  5 mil CMS N 

REC 

 

63 M S C C 1 5 mil CT S 

PRA 67 M S C C 2 20 mil CT S 

 

Siglas: 

Escolaridade: M=ensino médio; S=ensino superior 
Religião: C=católico; Ev=evangélico; Es=espírita 

Função na Aviação: CMTE=comandante; CMS=comissário/a de bordo; CT=consultor técnico. 

 

Durante a sistematização dos dados, quando se procedeu a respectiva análise e 

interpretação, alguns núcleos de sentido emergiram, permitindo que se constituíssem as 

diversas categorias temáticas. 

A seguir, apresenta-se a explicitação de cada categoria temática, os respectivos 

fragmentos do discurso dos aeronautas entrevistados, acompanhados de alguns comentários 

analíticos elaborados pela pesquisadora a esses discursos, com base nos pressupostos teórico-

metodológicos da Gerontologia Social, ou seja, subjazem a esses comentários 

desdobramentos das ideias dos teóricos referidos no capítulo de fundamentação teórica.  

 

(1) Vocação, a afeição precoce à Aviação:  

“Meu pai tinha um táxi aéreo.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-

máster). 

“Uma amiga me apresentou, eu não escolhi essa profissão, ela veio parar 

no meu colo.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Tenho um primo na área e me interessei.” (LLA, 33 anos, comissária de 
bordo). 



63 
 

 
 

“Desde criança ia passear no aeroporto de CGH, e via aviões decolarem e 

pousarem.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

“Por entusiasmo com a Aviação desde criança e também como uma opção 

de ingressar nas Forças Armadas e desfrutar de ensino gratuito, de 

excelente qualidade.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Porque estava em contato com o voo à vela e resolvi partir para a Aviação 
comercial.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Aos seis anos de idade falei para os meus pais que seria piloto de linha 

aérea, sempre foi meu sonho.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

Os entrevistados relatam que a vocação surgiu-lhes muito cedo, geralmente em casa, ou 

junto a parentes ou amigos próximos. Aos 12 anos, Saint-Exupéry, por exemplo, descobriu 

sua vocação como aeronauta, ao voar pela primeira vez em um balão, conforme relata em 

Terra dos Homens (1939), seu livro de memórias e aventuras.  “O homem se descobre 

quando se mede com o obstáculo”: seu aforismo, em torno de acontecimentos cotidianos, 

heroicos, narrados nesse livro, denota uma concepção global sobre a vocação do homem no 

mundo.  

Agamben (2012, p. 37-38) vai tratar da vocação em um sentido muito próprio, muito 

particular, e brilhante, à luz do qual podemos indagar, mutatis mutandis: A que coisa é fiel o 

aeronauta?, ao que esse filósofo responderia: 

A pergunta envolve certamente qualquer coisa que não pode ser fixada em 

proposições ou em profissões de fé memorizadas. Mas como se pode 
conservar uma fidelidade sem nunca a formular, nem sequer a si próprio? 

Ela teria sempre de sair da mente no próprio instante em que se afirma (...). 

A fidelidade àquilo que não pode ser tematizado, mas também não 
simplesmente silenciado, é uma traição de natureza sagrada, na qual a 

memória, girando subitamente como um redemoinho, descobre a fronte de 

neve do esquecimento. Esse gesto, esse abraço invertido da memória e do 
esquecimento, que conserva intacta, no seu centro, a identidade do que é 

imemorial e inesquecível, é a vocação. 

A vocação é o que expressaram alguns dos entrevistados nesta pesquisa: 

“Nunca pensei em outra profissão.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-

máster). 

“Vocação.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 
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Assim é que, muito jovem, exatamente aos 21 anos, Saint-Exupéry se tornou piloto civil 

e, aos 26, passou a integrar o grupo de pioneiros de algumas linhas postais, com pequenos 

aeroplanos a hélice, sem conforto, nem pressurização, percorrendo o Deserto do Saara e a 

cadeia andina, para levar à África e à América do Sul, o correio aéreo da Europa.
26

 Atendia a 

um desejo interno de liberdade, a uma vocação para estabelecimento do elo humano, entre 

regiões distantes. Esses aviões da época eram muito frágeis e podiam deixar o piloto na mão, 

a qualquer momento. Aviões esses dos tempos heroicos da Aviação comercial – de quando os 

aviões voavam de mil a dois mil metros de altitude e, em dias de céu limpo, e se podia ir 

admirando a paisagem que se descortinava lá em baixo.  

Foi Saint-Exupéry um dos primeiros pilotos da Air France a estabelecer a rota do 

correio aéreo para África e América Latina, quando, com instrumentos rudimentares, de 1926 

a 1935, seguia as façanhas dos pilotos da Aéropostale. Terra dos Homens (1939) narra às 

aventuras dos pilotos na América do Sul, voando sobre a Patagônia e a Cordilheira dos Andes, 

aqui pela Companhia Geral Aeropostal. Assim se refere Saint-Exupéry a essas máquinas 

voadoras: 

"Naquele tempo os motores não ofereciam a segurança dos motores de 

hoje. Muitas vezes falhavam de repente, sem prevenir, com uma grande 
barulheira de louça quebrada. E a gente voltava os olhos para a crosta 

rochosa da Espanha onde eram raros os refúgios." (p.14).  
 

 

A escrita deste livro lhe fora inspirada pelo escritor francês André Guide, seu amigo, 

que lhe recomendou: “Por que você não escreve alguma coisa que não seja uma narrativa 

contínua, mas uma espécie de…, enfim, como um buquê, um arranjo, sem levar em conta 

lugares e tempo, o agrupamento em diversos capítulos de sensações, emoções, reflexões do 

aviador (…)?” 

A independência e a autonomia que tinham no passado e podem ter os aviadores, no 

presente, no sentido de poderem desfrutar de uma profissão que lhes agrada são aspectos 

fundamentais de sua qualidade de vida; quanto mais uma pessoa, jovem ou idosa, se sente 

independente e autônoma, mais elevada será a imagem positiva de si mesma, como afirmam 

alguns aeronautas: 

“ A Aviação sempre foi meu sonho e projeto para a vida.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

                                                             
26 Recuperado em 12 nov.2014, de: http://www.estantevirtual.com.br/b/antoine-de-saint-exupery/terra-dos-

homens/3534155862?q=saint+exupery+terra+dos+homens. 
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Este aforismo de Saint-Exupéry, “O que outros conseguiram, podemos sempre 

conseguir”,
27

 pode ser o lema de muitos aeronautas que tiveram sua motivação para este 

ofício muito valoroso e digno, seguindo exemplos familiares.  

 

 

(2) Liberdade – a sensação do voar:  
  

“Uma paixão, algo indescritível.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-

máster). 

  “A realização dos meus sonhos voando como sempre imaginei, isolado, em 

formação, fazendo acrobacias, transportando pessoas, importantes ou 

humildes, sãos, doentes ou feridos... e hoje, aposentado, continuo voando em 
meus sonhos.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

 “Minha vida.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster).  

“Tudo.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

 “ A Aviação sempre foi meu sonho e projeto para a vida.” (JAC, 25 anos, 
homem, piloto privado). 

 “Parte da minha vida, da minha história.” (MARS, 58 anos, homem, 

comandante-máster). 

 

A sensação de liberdade que o estar em voo proporciona aos aeronautas talvez seja 

mesmo uma das coisas que buscam nessa profissão.  

 

 

(3) O critério Idade na Aviação 

 

3.1   Idade x mudança de função na carreira: 

“Caminho natural.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). “Não 

pensei nesta mudança em razão da idade.” (MPB, 45 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Para comissário, não tem esse problema.” (DD, 60 anos, homem, 

consultor técnico). 

“Na Aviação, como comissária, não existe muitas mudanças; hoje estou no 
voo internacional trabalhando na classe econômica. Não existem mudanças 

em função da idade, só mudamos por tempo de empresa.” (LLA, 33 anos). 

“A mudança de função principalmente na Aviação é sempre em razão da 

                                                             
27  Extraído de Terra dos Homens (1939). Disponível em: https://www.google.com.br/search?sourceid= navclient&hl=pt-

BR&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_pt-BRBR594BR598&q=%e2%80%9cO+que+outros+conseguiram%2c+podemos 
+sempre+conseguir%e2%80%9d. Acesso em 12 janeiro, 2015. 

https://www.google.com.br/search?sourceid=%20navclient&hl=pt-BR&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_pt-BRBR594BR598&q=%e2%80%9cO+que+outros+conseguiram%2c+podemos%20+sempre+conseguir%e2%80%9d
https://www.google.com.br/search?sourceid=%20navclient&hl=pt-BR&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_pt-BRBR594BR598&q=%e2%80%9cO+que+outros+conseguiram%2c+podemos%20+sempre+conseguir%e2%80%9d
https://www.google.com.br/search?sourceid=%20navclient&hl=pt-BR&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_pt-BRBR594BR598&q=%e2%80%9cO+que+outros+conseguiram%2c+podemos%20+sempre+conseguir%e2%80%9d
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experiência e não da idade. Em uma empresa aérea pode ter um 

comandante novinho, pois para ser comandante ele teve que demonstrar um 
número X de horas de voo e uma proficiência compatível com o cargo.”  

(AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

“De uma forma muito tranquila, desde que você saiba aproveitar a sua 

experiência e conhecimentos adquiridos e aplicá-los em outras 
organizações.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Indiferente.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A idade não tem influência na modificação da função, se houver é vista 
como benefício.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Iniciei meus voos com 18 anos; a princípio a idade só tem me trazido 

experiências e crescimento para a função.” (JAC, 25 anos, homem, piloto 
privado). 

 

Os entrevistados mostram como a questão da idade não seria fator predominante no 

cotidiano de suas vidas, dado que as mudanças na carreira foram acontecendo de forma 

progressiva, em função de sua performance na carreira. Portanto, a idade para eles, por ora, 

não faria questão. 

 

3.2 Idade e avanço das habilidades: 

“Melhoraram muito.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Melhoraram com a idade e com horas de voo.” (MPB, 45 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Sim, mais experiente.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Melhoraram.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Sempre melhora, pois voar também é uma rotina, e quanto mais a fizer, 
melhor será resultado, e também  temos que estar sempre estudando, o que 

ajuda a aumentar a proficiência.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-
máster). 

“O gerenciamento do voo, que depende muito do conhecimento, sim. Partes 
das habilidades são inatas e podem ser aperfeiçoadas com a experiência até 

uma certa idade. Depois disso, passa a ser default do aviador.” (PRA, 67 

anos, homem, consultor técnico). 

“Melhoraram.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, melhoraram com a idade em um aspecto, porém em relação às 
habilidades motoras diminuíram.” (DC, 48 anos, homem, comandante-
máster). 

“Minhas habilidades melhoraram com a idade devido às novas 
experiências.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

Uma unanimidade de opiniões verifica-se como resposta à articulação feita pela 

pergunta sobre se o avanço da idade, de tempo em voo, modificariam para melhor as 

habilidades – o que correspondeu à expectativa da pesquisadora.  



67 
 

 
 

 

 

3.3 Idade e Empregabilidade: 

“Me preparando para outras atividades usando minha experiência. E ter as 

atividades dentro da Aviação civil, inclusive academia.” (MARS, 58 anos, 
homem, comandante-máster). 

“Se for mudar de função em razão da idade, seja em terra, mas na área da 

Aviação. As possibilidades são mínimas na Aviação acima dos 45 anos.” 
(MPB, 45 anos, homem, comandante-máster).  

“Ainda estou nova, numa idade boa para Aviação, mas sei que um pouco 

mais velha, a Aviação já não contrata mais.” (LLA, 33 anos, comissária de 
bordo). 

“Esta situação é enfrentada com naturalidade, pois todos os pilotos têm 

uma trajetoria de carreira. Hoje no Brasil está difícil por causa da idade, a 

Aviação está em crise e não tem muitas vagas. Mas para os mais 
experientes, tem o exterior que sempre está contratando. Para muitos, é 

difícil sair do seu país, e isto pode complicar e até deixar o sujeito por anos 

desempregado.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

“Já estou enfrentando, trabalhando como Consultor Técnico na ABEAR. 

Desde que você se mantenha intelectualmente ativo, se aperfeiçoe e invista 

em sua educação, as oportunidades são muitas. Entretanto, para quem fica 

somente esperando a aposentadoria chegar, as oportunidades são muito 
mais escassas.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Raras..., mas melhorando profissionalmente.” (RA, 49 anos, mulher, 

copiloto). 

“A situação é enfrentada com naturalidade. As possibilidades existem 

dependendo do grau de networking e as condições econômicas do país.” 

(DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“A situação na minha idade é boa, enfrentada com estudo e dedicação. As 

possibilidades de emprego na minha idade são muito favoráveis.” (JAC, 25 

anos, homem, piloto privado). 

“Mínimas.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

 

Os aeronautas que se preparam para a velhice não a temem nas suas decorrências 

quanto a continuar a trabalhar na empresa, ou não. Alguns mais pessimistas têm uma noção 

bem diversa, dando-se conta de que as oportunidades de trabalho após a entrada oficial na 

velhice vão se escasseando, de fato. 

 

 3.4. Idade e riscos à saúde:  

 

“Sim. Somente com relação à saúde.” (MARS, 58 anos, homem, 
comandante-máster).  

“Sim.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 
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“Não. Atualmente minha saúde está muito bem.” (DD, 60 anos, homem, 
consultor técnico). 

“Não. Acredito que, no Brasil, somos em grande maioria muito jovens...” 
(LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Sim.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Não coloca em risco, mas claro que, com o passar dos anos, a 
sensibilidade, a pressurização, a fadiga e vários outros fatores de voo, 

podem prejudicar a saúde... mas existem pilotos voando com quase 70 

anos.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

“Não, desde que você se mantenha fisicamente ativo, praticando esportes 

regularmente e valendo-se de uma alimentação adequada e saudável. 
Depende muito mais da formação intelectual do aviador. Aqueles que têm 

um intelecto fraco, geralmente têm um ego muito elevado e criam problemas 

sérios de relacionamento em voo (CRM), que podem induzir situações de 
potencial perigo. Por esse motivo, as empresas devem investir na formação 

e aperfeiçoamento de seus aviadores, não somente com cursos técnicos, mas 

também com cursos voltados para a gestão e o relacionamento 
interpessoal.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico).  

“Negativo. Desconheço.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, porque à medida que o aeronauta envelhece alguns problemas 

relacionados ao ambiente insalubre no trabalho começam a atrapalhar.” 
(DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Vejo o pessoal mais velho que inicia na Aviação mais preocupado quanto 
à empregabilidade na linha aérea.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado).  

 

O que se pode depreender das respostas dos aeronautas entrevistados é que 4 deles 

acreditam que a idade pode trazer riscos na saúde de um aeronauta e atrapalhar sua carreira na 

Aviação; 5 dos entrevistados não acreditam em qualquer risco.  

 

 3.5 Idade e a visão da Aviação:  
 

“Depende da demanda de pilotos.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-

máster). 

“Aos + 60 tem uma escala sênior... mais tranquila... [na TAM], o que pode 
não ser válido para outras.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Respeito.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico).  

“Velhos, começam a se preocupar... Os pilotos, por exemplo, têm uma 
escala diferenciada com uma idade mais avançada.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo). 

“De uma boa maneira, pois são mais experientes e enquanto o piloto 
conseguir passar nos exames do Hospital da Aeronáutica e manter válido o 

CMA terá sempre seu emprego.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-

máster). 

“Em geral, são enxergados como difusores de sua doutrina operacional, 
em face de sua experiência e respeito no grupo de voo.” (PRA, 67 anos, 

homem, consultor técnico). 

“Aparentemente normalmente capazes.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 
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“As empresas veem estes profissionais dependendo da demanda do 

mercado de trabalho, ou seja, caso haja uma grande oferta de mão de 
obra, serão vistos com desdém mesmo tendo experiência, e caso esteja 

faltando estes especialistas serão bem-vindos.” (DC, 48 anos, homem, 

comandante-máster). 

“A meu ver, as empresas aéreas não têm ambição em investir em pessoas 
com mais idade, visto que estão perto da aposentadoria.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

 

Sobre a visão que a Aviação tem dos aeronautas mais velhos, verifica-se que os 

sentimentos dos aeronautas são variáveis: enquanto uns consideram que eles sejam 

respeitados, outros mostram outra realidade, dependendo dos interesses utilitários dos 

colegas e das empresas aéreas.    

 

3.6 Idade e visão dos aeronautas novos  
 

“Entrarem na promoção.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Respeito, por ser uma pessoa mais experiente não só na Aviação, mas na 
vida.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Respeito.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Meu ponto de vista é que a Aviação de hoje não é pra ficar muito tempo 
mais.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Muitos querem que os “velhinhos” se aposentem, pois assim terão 

oportunidades para serem promovidos a comandantes. Mas no voo tem 

respeito tanto pelos mais velhos como pelos mais novos.” (AdA, 43 anos, 
mulher comandante-máster). 

“Numa visão imediatista, os veem como um entrave para a promoção. 

Entretanto, os mais coerentes os veem como fonte de conhecimento e 
experiência.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Desconheço.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Existe uma diferença de expectativa em relação ao contexto social e 
laboral, causando um certo distanciamento entre estes dois grupos.” (DC, 

48 anos, homem, comandante-máster). 

 

“A princípio, admiração pela sua experiência.” (JAC, 25 anos, homem, 
piloto privado).  

 

Na sociedade contemporânea, sabe-se o quanto está em baixa a consideração devida às 

pessoas com mais experiência de vida. No passado, respeitavam-se os anciãos, como se 

fossem sábios, diferentemente de hoje, quando muitas famílias chegam a maltratar, ou 

violentar, em casa, seus próprios idosos, o que é uma lamentável realidade. Algum tempo 

atrás, quando um pai tornava-se idoso, os filhos cuidavam dele, assim como uma mãe contava 
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também com os filhos para dela cuidar; antigamente as famílias eram numerosas, sempre com 

alguém (geralmente uma mulher solteira ou, em alguns casos, a viúva), que passava a ser a 

responsável pelos cuidados aos idosos de casa. Ou então se tinha um dos filhos cuidando dos 

pais e, mesmo que estivesse casado, acolhia ele os pais na velhice. Logo que os casais 

começaram a ter menos filhos, ou a trabalhar em locais distantes, ou em outras cidades, 

tiveram que se desobrigar dos cuidados a seu velho de casa, tendo a necessidade de buscar um 

espaço fora de casa para institucionalizá-lo (lembrando que a institucionalização do idoso é 

uma opção da família). Primeiramente recorria-se aos asilos de velhos, cuja denominação foi 

alterada para ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos), ou estas mesmas 

instituições asilares apresentadas de forma mais eufêmica: Casa de Repouso, Lar de Idosos 

etc.; agora, existem também os Centros-Dia, dentre outras opções de acolhimento de idosos 

visando à ocupação do tempo com atividades coletivas, para afastamento da solidão, do tédio, 

da depressão. 

Na área da Aviação, as respostas dos aeronautas evidenciam o respeito, a admiração 

entre os colegas, ainda que muitos desejem que os mais velhos se aposentem, para que se abra 

a possibilidade de esses mais novos serem promovidos a comandantes.  

Um jovem Saint-Exupéry deixou o exemplo de coleguismo, em sua Terra dos 

Homens, quando reverenciou os colegas de linha da Aéropostale, Jean Mermoz e Henri 

Guillaumet, além de narrar episódios de sua vida de aviador entre 1926-1935.
28

  

                                                             
28 Saint-Exupéry conta seu início de carreira na Latécoère, em Toulouse, compartilhando a amizade com a família dos 

amigos-pilotos: Mermoz, um dos fundadores da linha francesa Casablanca-Dacar, sobre o Saara (onde Saint-Exupéry 
caiu com seu colega de voo Prevot, tendo ambos vagado, no inferno desértico, por mais de uma quinzena de dias até 
serem localizados). A seguir, destaca a linha Buenos Aires-Santiago, através dos Andes, e principalmente Guillaumet 
(a quem é dedicado o livro), que se envolveu em fatal acidente nos perigosos e gelados Andes. Nesse livro, também 
recuperando matérias jornalísticas já publicadas por ele, mostra como os pilotos garantem o transporte do correio 

Toulouse-Dacar, um elo entre os homens, narra seu acidente na Líbia, medita sobre o planeta visto do céu, continua 
com as aventuras dos pilotos na América Latina, que passaram a trabalhar para a Compagnie Générale Aéropostale, 
assim rebatizada após Marcel Bouilloux-Lafont, investidor francês instalado na Argentina, adquiri-la.  
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Na verdade, situações de perigo enfrentadas criam laços privilegiados entre aqueles que 

as enfrentam juntos. 

Em outro livro desse autor, Carta a um refém (1943), Saint-Exupery afirma em sua 

filosofia dos ares: “Respeito pelo homem! Aí está a pedra de toque”.
29

 

 

3.7  Idade e visão da aposentadoria “forçada”: 

 

“Esta situação é enfrentada com naturalidade, pois todos os pilotos têm 
uma trajetoria de carreira.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

“Já estou enfrentando, trabalhando como Consultor Técnico na ABEAR.” 

(PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Melhorando profissionalmente.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A situação é enfrentada com naturalidade.” (DC, 48 anos, homem, 

comandante-máster). 

 “Me preparando para outras atividades usando minha experiência.” 
(MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Se for mudar de função em razão da idade, seja em terra, mas na área da 

Aviação.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Hoje percebo que meu corpo sente mais o voo e seus efeitos. Hoje tenho 

que dormir mais pra me recuperar, e tentar comer o melhor possível.” 

(LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“A situação na minha idade é boa, enfrentada com estudo e dedicação.” 

(JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

Fala-se aqui em aposentadoria “forçada” porque, via de regra, o aeronauta não entende a 

razão de ser praticamente obrigado a deixar o exercício de sua atividade, ainda que se sinta 

em plena forma, física, mental, espiritual... O próprio aeronauta passa a se confrontar com 

perguntas para ele próprio que o tornam inconformado diante de tal situação: Por que tal 

destino lhe seria desejado por tanta gente? 

 

 

 3.8 Idade e complicadores pós-aposentadoria do aeronauta:  
 

“Como já mencionei, um pouco complicado, pois o valor pago no Brasil é 

muito baixo e o aeronauta, sem um salário razoável, enquanto está 

trabalhando.  

                                                             
29 Disponível em: http://www.zeperri.org/obra/carta-a-um-refem-1943/. Acesso em 02 janeiro, 2015. 

http://www.zeperri.org/obra/carta-a-um-refem-1943/
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Neste caso, tem que se preparar para ter uma complementação de 

sua aposentadoria, ou mudar o estilo de vida.” (AdA, 43 anos, mulher 
comandante-máster). 

“Aposentadoria não é um salário integral, somente funcionário público...” 

(MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Duvidoso.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Hoje é como das outras profissões.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

 “Em termos econômico-financeiros, infinitamente inferior ao que se 

desfruta na ativa... Se o aeronauta se preparou investindo em um plano de 
previdência privada, ou outras aplicações financeiras que lhe permitam 

manter o mesmo padrão social da ativa, a aposentadoria é bem-vinda. 

Entretanto, para aqueles que não se prepararam, financeiramente, 
intelectualmente e emocionalmente, pode ser um choque muito grande, que 

pode culminar no desenvolvimento de doenças graves, depressão e até levar 

ao óbito prematuro.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico).  

“Especial e proporcional por tempo de serviço.” (RA, 49 anos, mulher, 
copiloto). 

“A aposentadoria voltou a ser especial há pouco tempo.” (DC, 48 anos, 

homem, comandante-máster). 

“Desconheço.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

Os aeronautas, assim como aos demais profissionais de mercado, têm como 

consequência de sua aposentadoria o correspondente baixo valor mensal. Como mudar esse 

tipo de coisa?, talvez seja a pergunta que faz com todas as pessoas idosas sintam perder sua 

dignidade de vida, por que tanto lutaram por tantos anos.   

 

 

4. Sentimentos do aeronauta e aposentadoria “forçada”:  

“Muito triste [a aposentadoria “forçada”]. Minha família me apoia, 
continuar voando.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

 “Aliviado. Preocupado com o convívio da família com alguém que passou a 

maior parte do tempo ausente. Um estranho [no cotidiano efetivo do lar].” 

(MARS, 58 anos, homem, comandante-máster).  

“Triste, todo o aeronauta gosta de voar. Minha família particularmente não 

vê um grande problema [a aposentadoria “forçada”] devido a todos serem da 

Aviação.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

 “Normalmente quem não se vê fazendo outra coisa fica mal. [A família] 

Tem que se adaptar com a pessoa que agora está todos os dias em casa.” 

(LLA, 33 anos, comissária de bordo).  

“Acredito que de outra forma, pois [os familiares] não estavam acostumados 
com o tripulante em casa o tempo inteiro. Muitos têm dificuldades, pois 

depois de anos fora de casa, numa vida mega-agitada, ter que ficar em casa, 

é difícil...  
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Mas têm muitos que também se preparam para parar e têm outras 

atividades que continuam fazendo.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-
máster). 

“Os que são apaixonados pela Aviação ficam saudosos e alguns até 

adquirem aeronaves de pequeno porte para voar desportivamente. Para 

aqueles que estão na profissão sem entusiasmo, apenas para ganhar 
dinheiro com a atividade, deixar de voar é um alívio. Inseguro, devido à 

falta de previdência privada confiável. A família encara de duas maneiras. 

O [aeronauta] de ego elevado e intelecto fraco vai trazer problemas para 
dentro de casa, como já causava na atividade entre seus pares. Aquele que 

evoluiu com a profissão, fez muitos amigos, seus voos foram sempre 

tranquilos, sem problemas, sempre foi sentida a sua ausência no lar e será 
muito bem-vindo no seu retorno ao seio familiar.” (PRA, 67 anos, homem, 

consultor técnico). 

“A grande maioria se sente desconfortável em aposentar devido à falta de 

preparativos para este momento. O seguro privado é uma boa alternativa. A 
família se sente confortável em relação à profissão e aposentadoria.” (DC, 

48 anos, homem, comandante-máster). 

“Eu estou no início da carreira; logo me sentiria arrasado e deslocado. 
Minha família provavelmente ficaria preocupada comigo.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

“Inseguro devido à falta de previdência privada confiável.” (RA, 49 anos, 
mulher, copiloto). 

 

Como se comentou antes, o limite de idade que se observa na área da Aviação, muitas 

vezes, inviabiliza o trabalho de pessoas que estão em plena forma física e mental. A época 

ideal para a aposentadoria do aeronauta é uma questão que precisa ser problematizada porque, 

ao se fazer valer apenas o critério etário, muitos ficam inconformados com tal interdição.   

 

  

5. Expectativas diante da saída da Aviação:   

“Sim.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Não; curtir a vida.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Poderia migrar em outras áreas, fico aberto.” (DD, 60 anos, homem, 
consultor técnico). 

“Tenho muitas expectativas, estou na minha segunda faculdade, louca para 

atuar na área.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Estou me preparando com o plano B, C, D, pois, quando chegar a hora, 
quero fazer isso o mais naturalmente possível. Mas vai demorar muito.” 

(AdA, 43 anos, mulher comandante-máster).  

“N/A.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Sim.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“As expectativas são boas e atuo, desde já, paralelamente em outras duas 

áreas.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 
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“Apesar de distante, penso em não parar de estudar tão cedo e, 

provavelmente, ao sair da Aviação, vou migrar para outro campo que me dê 
prazer.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

  
  

A preparação para a saída do regime regular de trabalho na Aviação deve começar cedo 

para os aeronautas, que não podem ficar limitados ao ensino médio, mas continuar seus 

estudos em nível universitário e pós-universitário, para que – quando afastados da Aviação – 

possam assumir outra profissão, ou mesmo atividades outras que não estar em voo.  

 

 

 

(6) Boa convivência familiar, pós-aposentadoria:   
  

“Espero que sim.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Sim, com certeza.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster).  

“Não seria a mesma, não me vejo em casa o tempo todo, gosto de chegar de 

voo e fazer o que tenho prazer, mas ficar sem voar seria muito difícil.” (DD, 
60 anos, homem, consultor técnico). 

“No meu caso sim, pois moro sozinha, moro longe da família.” (LLA, 33 

anos, comissária de bordo). 

“Acredito que sim, pois hoje tenho uma ótima convivência familiar, e 

aproveito o tempo que tenho livre para passar com eles, e acredito que só 

terei mais tempo livre.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

 “Como comentei anteriormente, pode melhorar ou piorar, dependendo da 
evolução do profissional como ser humano, como gestor, como amigo e até 

como conselheiro dos mais novos. Se não evoluiu, certamente vai gerar 

conflitos em casa, como já gerava na profissão. A empresa, não deixa de ser 
uma extensão dos nossos lares. Em geral, se tivemos uma boa formação 

familiar, uma família que apoie, vamos administrar muito bem as nossas 

tarefas funcionais e evoluirmos de forma gradual dentro da profissão. A 

recíproca também é verdadeira. Se não existe apoio da família, que sempre 
reclama, ao invés de entender a sua ausência, quando retornar, após a 

aposentadoria, vão querer que você volte a trabalhar, pois não o suportam 

mais dentro de casa.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, pois o tempo será redistribuído com outras atividades, ou trabalho ou 

lazer.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Não imagino.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

  

A convivência com a família, se sempre foram bem-cuidadas as relações, mantidos os 

laços afetivos, ela vai continuar, e cada vez mais serena e compreensiva, no período pós-

aposentadoria. Ou então vai complicar-se, com o(a) aeronauta convivendo mais com o 

cotidiano da família, conforme anunciaram os entrevistados acima. 
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(7) Mudanças no convívio social, com amigos, pós-aposentadoria:  
  

“Sim, vai melhorar.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster).  

“Não muda, meu convívio social não é só da Aviação.” (MPB, 45 anos, 

homem, comandante-máster).  

“Sim” (D.D). 

 “Irá melhorar. Vou poder ter uma vida social melhor.” (LLA, 33 anos, 
comissária de bordo).  

“Acredito que sim, pois terei mais tempo para muitas outras coisas, mas 

continuarei fazendo tudo que faço hoje. Acho que sim, pois com o passar dos 
anos, alguns amigos não convidam mais para festas, churrascos de última 

hora, pois acreditam que estamos trabalhando, e isso, claro, que irá 

mudar.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

 “Não. Muito pelo contrário, tenho convivido muito mais com meus amigos.” 

(PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

 “Afirmativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, irá melhorar muito após a saída do voo. Sim, os amigos estarão mais 
próximos de um convívio.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

 “Acredito que fora do meio da Aviação, o convívio social seria diferente; 

pessoas diferentes com outros interesses. Deixando de voar, acredito que as 
amizades da Aviação ficariam um pouco mais distantes.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 
  

As respostas aqui mostram como muitos acreditam que sim, em razão de um maior 

tempo para o lazer, sem o comprometimento com a regularidade dos voos... 

 

 

 

(8) Incertezas diante do futuro: 
 

“Não tenho.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

 “Estou projetando meu futuro.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-

máster).  

“A aposentadoria.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Economia do país.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo).  

 

“A Aviação já foi mais segura, antes um piloto iniciava e se aposentava na 
mesma companhia. Hoje não, muitas empresas fecham e nem se preocupa 

com os funcionários e suas verbas rescisórias.” (AdA, 43 anos, mulher 

comandante-máster). 

“Nenhuma, particularmente por estar muito bem relacionado com a minha 

família, que sempre me apoiou.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Previdência privada.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 
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“As incertezas em relação ao futuro são mais em relação aos aspectos 

econômicos e sociais do Brasil do que em relação ao trabalho.” (DC, 48 
anos, homem, comandante-máster). 

“Sempre me imaginei na linha aérea; sendo assim, as únicas incertezas são 

as oportunidades que podem surgir ao longo da jornada.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

   

As incertezas diante do futuro parecem ser similares às dos demais profissionais de 

mercado, não revelando eles, em suas respostas, qualquer preocupação em função do meio em 

que exercem suas atividades – sempre suspensos no ar.  

 

 

(9) Sua visão da velhice: 
 

“Uma m_ _ _ _ _!” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Não me imagino com mais de 70 anos.” (MPB, 45 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Natural.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico).  

“Com experiência e aproveitando pra fazer coisas que gosto.” (LLA, 33 

anos, comissária de bordo). 

“Acredito que a velhice é algo natural, ainda mais hoje em dia, que ela pode 
acontecer de forma positiva, depende de cada um.” (AdA, 43 anos, mulher 

comandante-máster). 

“Como uma excelente oportunidade de sermos ainda mais úteis e mais 
autênticos, sem qualquer preocupação do que os outros vão pensar de você. 

Poder ser impertinente com os hipócritas, idiotas e bajuladores, 

compreensivo com os mais novos e mais companheiro da minha 

companheira de vida.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Consequência normal.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Me vejo com algumas limitações físicas e mentais.” (DC, 48 anos, homem, 

comandante-máster). 

“A velhice é uma tendência natural, não dá pra escapar.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

  

 
Verifica-se que as respostas são variáveis em função da concepção que cada um tem 

do que significa velhice: uns vendo-a como um momento de conquistas; outros, como de 

perdas orgânicas... 

 

 

(10) Maior sonho pós-aposentadoria:   
 

“Gastar dinheiro da melhor maneira possível.” (MARS, 58 anos, homem, 

comandante-máster). 
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“Viajar com a família.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Viajar.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Viajar, independentemente se sozinha ou acompanhada.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo). 

“Não penso em aposentadoria, mas me preparo para ter uma aposentadoria 

tranquila, podendo realizar outras atividades e passear muito com a família, 
sozinha.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-máster). 

“Continuar a vida normal, se possível viajar muito, mas principalmente 

estar junto com a família.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Sozinho.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“O sonho é continuar aprendendo a conviver com aquilo que se tem 

presente e prosseguir adquirindo sabedoria para compor o contexto social e 
familiar.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“O sonho após aposentar seria o de não ficar parado, estar sempre 

envolvido com alguma coisa.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

Verifica-se como o sonho de viajar continuamente – como aeronautas que são – faz 

parte de seus projetos futuros – só que agora acompanhados da família.  

 

   

(11) A velhice e a visão dos familiares:  

“Acho que gostariam que eu continuasse trabalhando no que gosto em outra 

área.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

 “Apoia meu trabalho como aeronauta.” (MPB, 45 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Minha família me apoia continuar voando.” (DD, 60 anos, homem, 
consultor técnico). 

“Ainda estou um pouco longe de chegar nessa etapa da vida.” (LLA, 33 

anos, comissária de bordo). 

“Acredito que de forma natural, pois sabem que a minha aposentadoria será 
da Aviação e não das outras atividades E eles gostariam que eu não tivesse 

envolvida com tantas atividades.” (AdA, 43 anos, mulher comandante-

máster). 

 “Um equilíbrio entre continuar trabalhando e permanecer mais tempo em 

casa.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Gostariam que ficasse mais em casa...” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“N.R.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Sem resposta.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

   
  



78 
 

 
 

 Interessante a se observar é como alguns deles sugerem o equilíbrio entre trabalho e 

convivência familiar e social, como se antes isso não fora conseguido; isso denota o quanto é 

exigido dos aeronautas em termos de sua dedicação aos voos. 

 
 

(12) Propostas de mudança na Aviação ou Direitos no Brasil: 
  

“Tudo.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Gostaria que as leis fossem mais rígidas no Brasil.” (MPB, 45 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Por um país melhor, e justo.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Que as empresas fossem mais abertas com os empregados, uma relação com 
mais respeito e compreensão.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Em relação à Aviação, tentaria torná-la mais segura, no sentido de 

começar em uma companhia e ter a certeza que iria me aposentar na 
mesma. E no Brasil como um todo, seria a impunidade.” (AdA, 43 anos, 

mulher comandante-máster). 

“Fazer com que a Agência Reguladora (ANAC) se transforme em uma 
organização que não somente regule, mas que fomente o transporte aéreo no 

Brasil. Para tanto terá que ter em seus quadros profissionais experientes que 

conheçam muito bem a Aviação civil, com experiência comprovada antes de 

serem avaliados em concurso público.” (PRA, 67 anos, homem, consultor 
técnico). 

“Mudaria a impunidade.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Eu mudaria a remuneração e as folgas regulamentares para que houvesse 
uma melhor qualidade de vida para os aeronautas.” (DC, 48 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Não tenho nada a mudar.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

Uma melhor qualidade de vida dos aeronautas é a demanda por alguns dos 

entrevistados, pensando que isso poderia muito bem ser garantido pelas empresas aéreas. 

 

 

 

(13) Saúde dos aeronautas entrevistados  

“... com o passar dos anos, a sensibilidade, a pressurização, fadiga 

e vários outros fatores de voo, podem prejudicar a saúde.” (AdA, 43 anos, 
mulher comandante-máster). 

 “(...) à medida que o aeronauta envelhece alguns problemas relacionados 

ao ambiente insalubre no trabalho começa a atrapalhar. Me vejo já com 
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algumas limitações físicas e mentais.” (DC, 48 anos, homem, comandante-

máster). 

“Velhos, começam a se preocupar... Os pilotos, por exemplo, têm uma 

escala diferenciada com uma idade mais avançada.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo). 

 “Hoje percebo que meu corpo sente mais o voo e seus efeitos. Hoje tenho 
que dormir mais pra me recuperar, e tentar comer o melhor possível.” 

(LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

 

Como se pode verificar das respostas, a saúde dos aeronautas pode ficar mesmo 

comprometida, o que é um problema a se pensar... 

 

(14) Vaidade dos aeronautas: 

Que os aeronautas, em sua maior parte, sejam vaidosos, sempre se mantendo bem-

arrumados, não resta dúvida; certamente, eles nunca vão querer ficar sem uma atuação 

rentável após os 65 anos, e vestirem o pijama da inatividade.  

É interessante observar que, até há pouco tempo, alguns aeronautas não pensavam em 

economizar, ou poupar um pouco de seus recursos financeiros; gastavam vaidosamente seus 

salários altos. Hoje, diferentemente, alguns aeronautas, vendo as experiências de colegas que 

sofrem as agruras da pouca renda na velhice, pensam em economizar uma parte de seus 

recursos, preparando uma poupança para, no futuro, ter garantida a manutenção do seu atual 

padrão de vida. É uma questão de responsabilidade também com relação a seu futuro. 

Terra dos Homens (1939), livro de Antoine de Saint-Exupéry, é uma meditação 

amorosa sobre o senso de responsabilidade de um piloto que necessita chegar a um 

determinado ponto, seja sozinho ou em dupla com o mecânico, em viagem postal. Maior 

responsabilidade ainda quando pilotam um avião com tripulantes e mais de uma centena de 

passageiros.  
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Em Carta a um refém (1943), o autor afirma seu lema de trabalho: “O essencial é 

estar vivo para o retorno”, assim como afirmou “O essencial é criar laços; depois, cultivá-

los”.
 30

 

Os aeronautas carregam uma bagagem de vida e experiência vivida muito grande, 

sempre recheada de viagens, amigos que fizeram fora e dentro do país, em culturas diferentes, 

sejam no Ocidente ou no Oriente. Não acontece o mesmo com aqueles que por muitos anos 

trabalharam em uma só cidade, ou uma só empresa. No acima referido, Terra dos Homens 

(1939), Saint-Exupéry fala do valor da amizade, do coleguismo, da alegria de uma conversa 

solta numa roda de amigos após um dia duro de trabalho nos ares, enfim, do sentido da vida, a 

dignidade do aeronauta em ação.
31

  

Ressalte-se como é mesmo diferente a vida do aeronauta, assim como sua visão de 

velhice difere de grande parte das pessoas: nenhum deles pensa em interromper suas 

atividades, ainda que sejam obrigados a aceitar a aposentadoria “forçada”, ou seja, a não mais 

possibilidade de atuar como piloto-máster em voos internacionais após os 65 anos. Ainda que 

não concordem com essa determinação legal aqueles que se sentem em plena forma, na sua 

melhor condição de saúde e performance em voo, muitas vezes entendem isso como um 

preconceito geracional ou etário, o etarismo.  

Espera-se que o Brasil passe em breve a ser considerado um país de todas as idades, 

ou seja, que mostre ao mundo que o critério etário não é o primeiro, em um elenco de outros 

critérios para o afastamento por aposentadoria “forçada”. Segundo as regras da Aviação 

nacional, não importa a idade para continuar voando, desde que o exame médico do aeronauta 

esteja em condições, segundo as regras da ANAC. Estas nossas regras, diferem daqueles da 

Aviação internacional, segundo as quais quando se atinge os 65 anos, o piloto sofre restrições, 

deixando de pilotar voos internacionais.  

Chama a atenção o problema de um ou outro aeronauta que se aposentará, ou deixará 

de voar em breve: se for casado, muitas vezes ele pode alegar que não consegue ficar em casa 

o dia todo, sob a pressão da esposa e filhos; afinal, agora é sua primeira estada prolongada em 

casa; fica estressado, acabando com a harmonia familiar.  

                                                             
30 Ambos os aforismos disponíveis em: http://www.zeperri.org/obra/carta-a-um-refem-1943/. Acesso em 12 novembro, 

2014. 
31 Disponível em: 

http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2142&Itemid=49&bsb_midx. 
Acesso em 12 novembro, 2014. 

http://www.zeperri.org/obra/carta-a-um-refem-1943/
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2142&Itemid=49&bsb_midx


81 
 

 
 

Muitas vezes acontece de ele desvincular-se da família, separando-se da esposa, 

depois de não se importar com o tempo feliz de união conjugal por que passaram.  

Por outro lado, outros aeronautas dizem o quanto é enriquecedor chegar em casa 

depois de longas viagens e sentir o cheiro da casa, voltar a seus pertences e àquilo que gosta 

de fazer quando está de folga. 

A seguir, o que se pode sugerir como possibilidades de novos projetos na vida pós-

aposentadoria dos aeronautas, assim como alguns limites que podem também advir-lhes. 

 

 

IV. POSSIBILIDADES E LIMITES NA VIDA PÓS-APOSENTADORIA 

Como se pôde ver, a maior parte dos aeronautas aproximou-se da área da Aviação 

porque, segundo seu depoimento, desde meninos sonharam em voar, dedicando uma grande 

paixão aos aviões, vendo neles sua vocação ou destino, alguns tendo esse gosto tributário à 

própria família ou a amigos.  

Dedicando-se com afinco à profissão nos ares, poucos são os aeronautas que se 

preocupam, pelo menos até chegarem à meia-idade, de como será sua vida de quando 

estiverem próximos à velhice, e necessitarem se desligar da função aeronáutica.  

Verificou-se que somente por volta dos 40 anos é que eles começam a se preocupar e a 

se preparar, estudando para uma nova profissão, em futuro próximo.  

Quando se lhes pergunta sobre a questão da idade, alguns a justificam com um 

“caminho natural”, outros ainda não pensaram nisso, outros dizem que será uma diferente 

experiência. E como estes profissionais enfrentariam esta situação de ter que se afastar do que 

mais gostam por causa da idade?  
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Alguns fazendo outras atividades paralelas ou estudando; outros pensam em outro 

caminho, ao se preocuparem com sua saúde, por ser esta uma profissão que requer muita 

dedicação, trocando a noite pelo dia, a alimentação irregular, os efeitos do ar pressurizado, e 

muito mais complicadores à saúde.  

Quando se pensa nas possibilidades de trabalho para estes profissionais pós-

aposentadoria, isso vai depender das condições da sua vida nessa ocasião, da política das 

empresas e das funções às quais estariam habilitados. Há alguns comandantes que, ao 

completarem mais de 60 anos, é que vão se preocupar, pois após tantos anos de esforço e 

dedicação precisam mudar de status, quando em voos internacionais: alguns não gostariam de 

voltar para o serviço nacional, preferindo aposentar-se, ou mudar de atuação como, por 

exemplo, ensinar em escola de formação para a área da Aviação. Outros continuam mesmo 

que tenham passados dos 65 anos, mas agora como copilotos ou em aeronaves de particulares, 

o que muitas vezes afeta a vaidade de alguns, ou seja, abdicar a dizer-se comandante-máster 

― posição de maior aspiração de um aeronauta. 

O mercado de trabalho para aeronautas na faixa de idade com mais 60 anos, 

similarmente ao que ocorre com idosos de outras profissões, não deixa de ser muito restrito, 

praticamente nulo. Excetuam-se alguns casos como o de empresas (chamadas de “empresas 

geriátricas”, na Aviação), que operam com aeronaves com mais de 30 anos de uso, para 

serviços de transporte de carga, e recrutam pilotos nessa faixa de idade por sua experiência 

em voos ou por já terem operado tais aeronaves.    

É fato que, nesta faixa de idade, a experiência apresenta resultados positivos no 

desempenho das funções a bordo, que envolvem, além de aspectos puramente técnicos e 

operacionais, o relacionamento com os demais membros da tripulação, a ponderação e o 

equilíbrio nas decisões em face de circunstâncias anormais. Também em sentido oposto 

caminha a capacidade física em suportar os desgastes e a fadiga própria das atividades. 

E inegável o respeito que o grupo tem em relação a aeronautas mais experientes. 

Aliados aos treinamentos e atualizações, a experiência, para o aeronauta, é sem dúvida fator 

preponderante para sua qualificação. Muito embora alcançando aprovação nas avaliações 

físicas, a resistência aos desgastes da atividade aérea diminui, o que provoca por parte das 

empresas o estabelecimento de escala de voo diferenciada para os profissionais nesta fase. 
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A aposentadoria do aeronauta é bem-vinda na faixa de idade dos 60 anos e a maioria 

sabe e aceita isso. Existe até um dito popular dentro da Aviação: “No início da carreira, o 

piloto paga para voar, depois ganha para voar e, no final, paga para não voar”, o que reflete 

realmente uma realidade, quando, ao iniciar sua carreira, com o objetivo de adquirir 

experiência, pilotos jovens aceitam até voar sem remuneração. Já com um currículo adequado 

para o mercado e com a experiência apropriada são admitidos em empresas de maior porte e 

já finalmente, após os 60 anos, esses pilotos agora comandantes-máster escolhem seus voos. 

No caso dos comissários de bordo não é muito diferente, pois, nessa idade, eles já são chefes 

de equipe e gozam do mesmo respeito. 

A seguir, as Considerações Finais que encerram por ora as reflexões realizadas, que 

poderão continuar, em uma próxima pesquisa, levantando outros aspectos do ofício de voar, 

por exemplo, sobre a Aviação militar, policial, a ligada a questões de segurança nacional, a 

Aviação Desportiva etc.  

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não se pode negar o desafio que representa aos aeronautas a proximidade de sua 

velhice e, consequentemente, da aposentadoria, do final da vida de trabalho regular em uma 

empresa aérea.  

As perguntas: Será que sairei vivo dos últimos voos pré-aposentadoria? Como será 

meu último voo internacional [como piloto-máster, logicamente]?, não deixam de, consciente 

ou inconscientemente, afetar a vida dos aeronautas com idade próxima aos 60 anos. Somente 

o aeronauta sabe, melhor que familiares e amigos próximos, as expectativas que dele se 

apossam, quando vê instável sua vida em uma empresa aérea. Expectativas que geram 

ansiedade e temores diante do envelhecimento, da aposentadoria, mesmo que desses 

sentimentos esse aeronauta não se aperceba, mas que talvez pulsem em seu imaginário, 

“tocando” sua vaidade de profissional bem-sucedido e no tão desejado topo da carreira, 

levando-o a pensar mais diretamente na velhice e na morte.  

Como será a cotidiana vivência familiar e social pós-aposentadoria? O ideal seria que 

a família e amigos partilhassem com o aeronauta idoso dessa experiência de criar novos 

projetos de vida na velhice. Esses profissionais-aeronautas precisam se preparar para o 
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acontecimento da aposentadoria em suas vidas. Devem continuar a estudar para poderem 

assumir novos projetos de vida pós-aposentadoria.  

Como esta pesquisa, pensamos contribuir com algumas problematizações sobre o 

suporte necessário a esses aeronautas em final de carreira, em especial a internacional. A 

sugestão é a de uma rede de apoio familiar e social (amigos, vizinhos) que, a nosso ver, seria 

o ideal. 

“Vivências intergeracionais”, tais como as sugeridas por Susan Langford e Sue Mayo 

(2013), não deixam de ser oportunas e muito animadoras, quando as autoras manifestam “sua 

confiança na transformação do indivíduo por meio do convívio entre pessoas que possuem 

visões de mundo diferentes, experiências diferentes, idades diferentes...” – em suma, pessoas 

que farão uma pessoa idosa, no presente caso, o aeronauta, continuar com entusiasmo o ritmo 

de sua vida, a partir de ações intergeracionais, em que todos se conheçam, conheçam entre si 

as várias gerações, e passem a atuar solidariamente no grupo, em torno de interesses comuns. 

É dessa forma que novos projetos de vida podem ser previstos e resultar em uma velhice mais 

produtiva e feliz a aeronautas que se engajarem em propostas desta modalidade.  
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VII. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TÍTULO DA PESQUISA: “PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DOS 

AERONAUTAS: EXPECTATIVAS, TEMORES... DIANTE DA PROXIMIDADE DA 

VELHICE” 

 

Objetivo: Investigar o processo de envelhecimento dos profissionais aeronautas, das 

incertezas do trabalho com relação à vida futura, suas expectativas, temores, vaidades..., 

diante a proximidade da velhice.  

 
Metodologia e Participantes: A pesquisa envolve levantamento da literatura sobre o tema 

“Aeronautas”, e coleta de dados de campo, por meio de entrevistas feitas a 11 profissionais da 

Aviação comercial.   

Riscos e desconfortos: Informo que os procedimentos de pesquisa não comprometerão suas 

atividades cotidianas. O entrevistado terá plena liberdade para recusar a responder a qualquer 

pergunta, caso não queira. Informo ainda que este trabalho não oferecerá risco à sua saúde 

física ou psicológica, já que não realizará movimentos anormais, não trará mudanças a sua 

rotina, A sua identidade não será revelada; seu nome será substituído por nome fictício.  

Benefícios esperados: Transmitir para os Aeronautas os resultados desta pesquisa.  

CONVITE: Considerando os benefícios esperados desta proposta de investigação, 

convidamos o (a) Senhor (a) a fazer parte do nosso Grupo, concedendo a entrevista que 

estamos ora lhe propondo. 

Direitos do sujeito convidado para a pesquisa:  

1. A equipe se encarregará de prestar, aos entrevistados-participantes, os esclarecimentos 

necessários para a plena compreensão da pergunta feita, a qualquer momento da pesquisa, 

inclusive os relativos à natureza da pergunta, antes que sejam respondidas. 

2. O entrevistado terá o direito de não querer participar ou mesmo abandonar a pesquisa em 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo profissional, financeiro e/ou pessoal.  

3. Nenhum participante entrevistado neste estudo será identificado. São garantidas a 

autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça, privacidade e confidencialidade ao 

participante, e se registra também que os dados ficarão sob nossa guarda, não sendo 
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permitido acesso por pessoas não relacionadas com a pesquisa (Resolução 196/96, 

CONEP, CNS e MS).    

4. Não haverá qualquer despesa para o entrevistado, bem como não haverá pagamento pela 

sua participação no estudo. 

 

Dúvidas e esclarecimentos: Os responsáveis por esta pesquisa estão a dispor dos 

entrevistados para esclarecimento de qualquer dúvida: na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), a Coordenadora da Pesquisa, Prof.
a 

Dr.
a 

Flamínia Manzano Moreira 

Lodovici, que pode ser acessada através de seu e-mail: flalodo@terra.com.br ou 

flodovici@pucsp.br ou pelos fones: 11.3258-1568 e 99114-7605, ou em seu local de trabalho, 

na PUC-SP, no prédio Bandeira de Mello, sala da Gerontologia, de número 4E18. 

O Comitê de Ética da PUC-SP dispõe também os contatos para informar sobre questões éticas 

desta pesquisa, no seguinte endereço: Rua Ministro de Godói, 969, sala 63, térreo, Perdizes, 

S.Paulo (SP). Fone: 3670-8466. E-mail: cometica@pucsp.br. 

________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Eu, _________________________________, Sujeito da Pesquisa, abaixo assinado, tendo 

recebido todos os esclarecimentos acima citados, e ciente de meus direitos, concordo em 

participar desta Pesquisa, bem como autorizo toda a documentação necessária, a divulgação e 

a publicação em periódicos e revistas, apresentação em congressos, workshops, e quaisquer 

eventos de natureza científica.  

São Paulo, ____ de ________ de 2014. 

________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

E-mail: ________________ Fones: _________________ 

mailto:flalodo@terra.com.br
mailto:flodovici@pucsp.br
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO  APLICADO 

(1) QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas) 

A) Dados sociodemográficos dos aeronautas 

Nome: ____________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________Bairro __________________ 

Município ________ 

Idade ____________________Sexo: ___________________________ 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (   ) 

Religião: ________________________ 

Estado civil: casado (  )     viúvo (  )       solteiro (  )      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de Filhos: ________________ 

Renda Familiar: __________________ 

Função na área da Aviação: __________________ 

Aposentado (  ) 
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(2) ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS AERONAUTAS    (perguntas 

abertas)   

   

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

2. Por que escolheu essa profissão? 

3. Onde se formou? 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais? 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

18. E a família, como se sente? 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 
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24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

25. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

28. Alguém da família segue a mesma profissão? 

29. A Aviação para mim é : _____________ 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou sobre os direitos do aeronauta no Brasil? 
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ANEXO 3: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 1:  

(1) Questionário com dados sociodemográficos do aeronauta (perguntas fechadas)  

Nome: referido no trabalho como MARS. 

Endereço: Francisco Pessoa 690, casa 4  Bairro:  Vila Andrade.    Município: SP 

Idade      58 anos        Sexo: M  

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior ( X  ) 

Religião: Católico 

Estado civil: casado (X  )     viúvo (  )       solteiro (  )      separado (  )   divorciado (   )     

união estável (  ) 

Número de Filhos: 02 

Renda Familiar: R$ 33.000,00  

Função na área da Aviação: Comandante 

Aposentado (  ) 

 

(2) Roteiro de entrevista com os aeronautas (perguntas abertas)   

   

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

MARS: Em 1974- Força Aérea Brasileira. 

2. Por que escolheu essa profissão? 

MARS: Nunca Gostei de outra profissão. 

3. Onde se formou? 

MARS: FAB.  

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

MARS: 1980, Porto Velho – Garimpo. 

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 
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MARS: 3 anos de Aviação de Garimpo. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

MARS: 4. 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

 MARS: Caminho Natural. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

MARS: Me preparando para outras atividades usando minha experiência.   

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

MARS: Não – Também não. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

MARS: Ter as atividades dentro da Aviação civil, inclusive academia.  

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

MARS: Melhoraram muito. 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

MARS: Sim. 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

MARS: Somente com relação à saúde. 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais? 

MARS: Depende da demanda de pilotos. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 

MARS: Entrarem a promoção. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

MARS: Não existe. 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

MARS: Aliviado. 

18. E a família, como se sente? 
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MARS: Preocupada com o convívio com alguém que passou a maior parte do tempo ausente- 

Um estranho. 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

MARS: Sim. 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

MARS: Espero que sim. 

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

MARS: Não tenho. 

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

MARS: Sim, vai melhorar. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

MARS: Não. 

24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

MARS: Uma m_ _ _ _ _ ! 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

MARS: Gastar dinheiro da melhor maneira possível. 

25. Como os familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

MARS: Acho que gostaram que continuasse trabalhando no que gosta em outra área.  

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

MARS: Não, devido ao longo tempo fora, o piloto quer se dedicar à família. 

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

MARS: Só vou pensar nela quando chegar a hora. 

28. Alguém da família segue a mesma profissão? 

MARS: N.R. 

29. A Aviação para mim é:  
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MARS: Parte da minha vida, da minha história. 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou a questão dos Direitos no Brasil? 

MARS: Tudo. 

 

ENTREVISTA 2 

(1) Questionário com dados sociodemográficos do aeronauta (perguntas fechadas)  

Nome: referido no trabalho como MPB 

Endereço: 45 anos           Sexo: Masculino 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior ( X ) 

Religião: Católico 

Estado civil: casado ( X )     viúvo (  )       solteiro (  )      separado (  )   divorciado (   )     

união estável (  ) 

Número de filhos: 01 

Renda familiar: R$ 15.000,00  

Função na área da Aviação: Comandante-máster 

Aposentado (  ) 

  

(2) Roteiro de entrevista com os aeronautas (perguntas abertas) 

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?   

MPB: Meu pai tinha um táxi aéreo. 

2. Por que escolheu essa profissão? 

MPB: Natureza familiar. 

3. Onde se formou? 

MPB: Anhembi Morumbi. 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

MPB: 1994 - Goiânia, Piloto Comercial, 22 anos.  

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 
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MPB: Aviação de Garimpo, Aviação agrícola. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

MPB: 3 empresas, sendo uma Comercial. 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

MPB: Não pensei nesta mudança em razão da idade. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

MPB: Se for mudar de função em razão da idade, seja em terra, mas na área da Aviação. 

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

MPB: Não, Sim, não quero aposentar antes de 65 anos. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

MPB: As possibilidades são mínimas na Aviação acima dos 45 anos. 

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

MPB: Melhoraram com a idade e com horas de voo. 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

MPB: Sim. 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

MPB: Sim. 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já têm 60 anos ou mais? 

MPB: Aos + 60 tem uma escala sênior... Mais tranquila... [na TAM, o que pode não ser 

válido para outras]. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 

MPB: Respeito, por ser uma pessoa mais experiente não só na Aviação, mas na vida. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

MPB: Aposentadoria não é um salário integral, somente funcionário público...  

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

MPB: Triste, todo aeronauta gosta de voar. 

18. E a família, como se sente? 
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MPB: Minha família particularmente não vê um grande problema devido a todos ser da 

Aviação. 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

MPB: Não; curtir a vida. 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

MPB: Sim, com certeza. 

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

MPB: Estou projetando meu futuro. 

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

MPB: Não muda meu convívio social não é só da Aviação. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

MPB: Não muda.  

24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

MPB: Não me imagino com mais de 70 anos. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

MPB: Viajar com a família. 

25. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta? Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

MPB: Apoia meu trabalho como aeronauta. 

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

MPB: Não há encontros mensais na Aviação comercial. 

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

MPB: Não tenho medo de morrer. Não. 

28. Alguém da família segue a mesma profissão? 

MPB: Sim. 

29. A Aviação para mim é: _____________ 
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MPB: Minha vida. 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou os direitos relativos aos aeronautas no Brasil? 

MPB: Gostaria que as leis fossem mais rígidas no Brasil. 

 

ENTREVISTA 3 

(1) Questionário com dados sociodemográficos do aeronauta (perguntas fechadas)  

Nome: referido no trabalho como DD. 

Endereço: ___________________________________Bairro __________________ 

Município ________ 

Idade 60 anos                                       Sexo: Masculino 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (x   ) 

Religião: católico 

Estado civil: casado (X)     viúvo (  )       solteiro (  )      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de Filhos: - 

Renda Familiar: R$ 5.000,00 

Função na área da Aviação: Comissário de Bordo/ Ativo 

Aposentado (  ) 

  

(2) Roteiro de Entrevista com o Aeronauta (perguntas abertas)   

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

DD: Em 1974 na Varig. 

2. Por que escolheu essa profissão? 

DD: Uma amiga me apresentou, eu não escolhi essa profissão, ela veio parar no meu colo. 

3. Onde se formou? 

DD: Na Varig, na época tinha poucas escolas de Aviação. 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

DD: Na Varig, com 19 anos. 
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5. Qual foi sua experiência mais marcante? 

DD: Salvar 2 vezes uma menina com 17 anos, onde ajudei a voltar à vida: overdose de uso 

tóxico. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

DD: Duas. 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

DD: Para comissário, não tem esse problema. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

DD: ... 

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

DD: Sim, sim, não dá para viver só de aposentadoria. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

DD: Mínimas. 

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

DD: Sim, mais experiente. 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

DD: Atualmente minha saúde está muito bem. 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

DD: Não. 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais? 

DD: Respeito. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 

DD: Respeito. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

DD: Duvidoso. 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

DD: Muito triste. 
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18. E a família, como se sente? 

DD: Minha família me apoia continuar voando. 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

DD: Poderia migrar em outras áreas, fico aberto... 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

DD: Não seria a mesma, não me vejo em casa o tempo todo, gosto de chegar de voo e fazer o 

que tenho prazer, mas ficar sem voar seria muito difícil. 

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

DD: A aposentadoria. 

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

DD: Sim. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

DD: Não. 

24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

DD: Natural. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

DD: Viajar.  

25. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

DD: minha família me apoia continuar voando. 

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

DD: Anual. 

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

DD: Não tenho medo da morte, é só uma face da vida. 

28. Alguém da família segue a mesma profissão? 

DD: Não. 
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29. A Aviação para mim é : _____________ 

DD: Tudo. 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou a questão dos Direitos dos aeronautas no 

Brasil? 

DD: Por um país melhor, e justo. 

 

ENTREVISTA 4 

QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas): Dados sociodemográficos da aeronauta 

Nome: referida no trabalho como LLA. 

Endereço: Rua Nelson Gama de Oliveira, 121 apto 112.  Bairro Vila Andrade.  

Município: São Paulo (SP) 

Idade: 33 anos                                                    Sexo: Feminino 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (X ) 

Religião: Católica 

Estado civil: casado (  )     viúvo (  )       solteiro (X)      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de Filhos: Não tenho. 

Renda Familiar: R$ 5.000,00. 

Função na área da Aviação: Comissária de Bordo. 

Aposentado (  ) 

  

(2) Roteiro de entrevista com a aeronauta    (perguntas abertas)   

   

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

LLA: Me aproximei da Aviação em 2006. 

2. Por que escolheu essa profissão? 

LLA: Tenho um primo na área e me interessei. 

3. Onde se formou? 
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LLA: Eacon. 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

LLA: Comecei a voar em julho de 2006, na TAM, como comissária, com 24 anos. 

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 

LLA: Um jovem que convulsionou no meu voo e eu era chefe do voo. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

LLA: Na Aviação só em uma. 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

LLA: Na Aviação como comissária não existe muitas mudanças; hoje estou no voo 

internacional trabalhando na classe econômica. Não existem mudanças em função da idade, 

só mudamos por tempo de empresa. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

LLA: Hoje percebo que meu corpo sente mais o voo e seus efeitos.  Hoje tenho que dormir 

mais pra me recuperar, e tentar comer o melhor possível. 

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

LLA: Não me assusta. A aposentadoria um pouco. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

LLA: A Ainda estou nova, numa idade boa para Aviação, mas sei que um pouco mais velha, 

a Aviação já não contrata mais. 

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

LLA: Melhoraram. 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

LLA: Não. 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

LLA: Acredito que no Brasil somos em grande maioria muito jovens no Brasil. 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais? 

LLA: Velhos, começam a se preocupar. Os pilotos, por exemplo, têm uma escala diferenciada 

com uma idade mais avançada. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 
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LLA: Meu ponto de vista é que a Aviação de hoje não é pra ficar muito tempo mais. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

LLA: Hoje é como das outras profissões. 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta? 

LLA: Normalmente, quem não se vê fazendo outra coisa, fica mal.   

18. E a família, como se sente? 

LLA: Tem que se adaptar com a pessoa que agora está todos os dias em casa. 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

LLA: Tenho muitas expectativas, estou na minha segunda faculdade, louca para atuar na 

área. 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma? 

LLA: No meu caso sim, pois moro sozinha, moro longe da família.  

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

LLA: Economia do país.  

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

LLA: Irá melhorar.  

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

LLA: Vou poder ter uma vida social melhor. 

24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

LLA: Com experiência e aproveitando pra fazer coisas que gosto. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

LLA: Viajar, independentemente se sozinha ou acompanhada.  

25. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

LLA: Ainda estou um pouco longe de chegar nessa etapa da vida. 

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  
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LLA: Não há grupos de encontro. Vejo hoje um grupo cansado e sobrecarregado. 

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

LLA: Vejo como uma coisa certa para todos, um dia ela virá! Não fico pensando nisso não. 

Tento aproveitar ao máximo minha vida. 

28. Alguém da família segue a mesma profissão? 

LLA: Sim, tenho um primo na Aviação. 

29. A Aviação para mim é:  

LLA: Um trabalho passageiro, meu sustento, um meio de alcançar meus objetivos. 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou direitos no Brasil? 

LLA: Que as empresas fossem mais abertas com os empregados, uma relação com mais 

respeito e compreensão. 

 

 

ENTREVISTA 5 

QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas): Dados sociodemográficos da aeronauta 

Nome: referida no trabalho como AdA. 

Endereço: Rua Jovina, 368                 Bairro Vila Mascote 

Município São Paulo (SP). 

Idade 43 anos                                                         Sexo: Feminino 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (X ) 

Religião: Católica 

Estado civil: casado (  )     viúvo (  )       solteiro (X )      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de filhos: não tenho 

Renda familiar: R$ 20.000,00 

Função na área da Aviação: Comandante-máster 

Aposentado (  ) 

  



106 
 

 
 

(2) Roteiro de entrevista com a aeronauta    (perguntas abertas)   

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

AdA: Desde que tinha 5 anos, mas tirei a primeira carteira em 1996. 

2. Por que escolheu essa profissão? 

AdA: Desde criança ia passear no aeroporto de CGH, e via aviões decolarem e pousarem.  

3. Onde se formou? 

AdA: TAM trainig division – Parte teórica. 

Aeroclube de Bragança Paulista – Parte Prática. 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

A.d.A:  1999 – Como instrutora de voo – 29 anos. 

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 

AdA: O primeiro voo solo, onde o piloto decola e pousa sozinho, sem o instrutor a bordo. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

AdA: Como piloto 2 – Aeroclube de Bragança Paulista e Gol linhas aéreas. 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

AdA: A mudança de função principalmente na Aviação é sempre em razão da experiência e 

não da idade. Em uma empresa aérea pode ter um comandante novinho, pois, para ser 

comandante, ele teve que demonstrar um número X de horas de voo e uma proficiência 

compatível com o cargo. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

A.d.A: Esta situação é enfrentada com naturalidade, pois todos os pilotos têm uma trajetoria 

de carreira. 

 

ENTREVISTA 6 

QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas): Dados sociodemográficos da aeronauta 

Nome: referida no trabalho como AA. 

Endereço: Rua Jovina, 368                 Bairro Vila Mascote 

Município São Paulo (SP). 

Idade 43 anos                                                         Sexo: Feminino 
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Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (X ) 

Religião: Católica 

Estado civil: casado (  )     viúvo (  )       solteiro (X )      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de filhos: não tenho 

Renda familiar: R$ 20.000,00 

Função na área da Aviação: Comandante-máster 

Aposentado (  ) 

9. A idade a assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

AA:  Não, pq quanto mais velho, mas experiente e para a profissação isto é otimo. 

No caso da aposentadoria tem que se preparar, pois num país que o valor máximo é uma 

absurdo, temos que ter uma renda extra. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

AA:  Hoje no Brasil está dificil para qualquer idade, a Aviação está em crise e não tem 

muitas vagas. Mas para os mais experientes tem o exterior que sempre está contratando. 

Para muitos, é dificil sair do seu país, e isso pode complicar e até deixar o sujeito por anos 

desempregado. 

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

AA:  Sempre melhora, pois voar tambem é uma rotina, e quando mais a fizer, melhor será 

resultado, e também temos que estar sempre estudando, o que ajuda a aumentar a 

proficiência. 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

AA:  Não coloca em risco, mas claro que com o passar dos anos, a sensibilidade à 

pressurização, fadiga  e  varios  outros fatores de voo, podem prejudicar a saúde. 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

AA:  Não, Existem pilotos voando com quase 70 anos.  

14. Como as empresas da Aviação veem os que já têm 60 anos ou mais? 

AA:  De uma boa maneira, pois são mais experientes e enquanto o piloto conseguir passar 

nos exames do Hospital da Aeronatica e manter válido o CMA, terá sempre seu emprego. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 
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AA:  Muitos querem que os “velhinhos” se aposentem, pois assim terão oportunidades para 

serem promovidos a comandantes. Mas no voo tem respeito tanto pelos mais velhos como 

pelos mais novos. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

AA:  Como já mencionei, um pouco complicado, pois o valor pago no Brasil é muito baixo e 

o aeronauta sem um salário razoável enquanto está trabalhando. Neste caso tem que se 

preparar para ter uma complementação de sua aposentatoria ou mudar o estilo de vida. 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

AA:  Muitos têm dificuldades, pois depois de anos fora de casa, numa vida mega- agitada, ter 

que ficar em casa, é dificil... Mas tem muitos que também se preparam para parar e têm 

outras atividades que continuam fazendo.  

18. E a família, como se sente? 

AA:  Acredito que da mesma forma, pois não estão acostumados com o “tripulante em casa o 

tempo inteiro”.  

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

AA:  Estou me preparando com o plano B, C, D.. pois quando chegar a hora quero fazer isto 

o mais naturalmente possivel. Mas vai demorar muito. 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

AA: Acredito que sim, pois hoje tenho uma ótima convivência familiar, e aproveito o tempo 

que tenho livre para passar com eles, e acredito que só terei mais tempo livre. 

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

AA: A Aviação já foi mais segura, antes um piloto iniciava e se aposentava na mesma 

companhia. Hoje não, muitas empresas fecham e nem se preocupam com os funcionários e 

suas verbas recisórias. 

22. O(A) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

AA: Acredito que sim, pois terei mais tempo para muitas outras coisas, mas continuarei 

fazendo tudo que faço hoje. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

AA: Acho que sim, pois com o passar dos anos, alguns amigos não convidam mais para 

festas, churrascos de última hora,  pois acreditam que estamos trabalhando, e isso, claro, que 

irá mudar. 

24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 
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AA: Acredito que a velhice é algo natural, ainda mais hoje em dia, que ela pode acontecer de 

forma positiva, depende de cada um. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

AA: Não penso em aposentadoria, mas me preparo para ter uma aposentadoria tranquila, 

podendo realizar outras atividades e passear muito com a familia, sozinha. 

26. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

AA: Acredito que de forma natual, pois sabem que a minha aposentadoria será da Aviação e 

não das outras atividades. E eles gostariam que eu não tivesse envolvida com tantas 

atividades.  

27. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

AA: Eu, em especial, não tenho muito tempo, mas procuro nos pernoites sair para jantar com 

a tripulação.E quando estou de folga, uso para ficar com minha família ou desenvolver as 

outras atividades.  

28. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

AA: A morte é a unica certeza que temos, e não tenho medo, até porque vivo a vida 

intensamente e quando a morte chegar, ok...  

29. Alguém da família segue a mesma profissão? 

AA: Infelizmente ninguém.  

30.A Aviação para mim é:  

AA: Uma paixão, algo indescritivel. 

31. O que eu mudaria com relação à Aviação ou à questão de Direitos no Brasil? 

AA: Em relação à Aviação, tentaria torná-la mais segura, no sentido de começar em uma 

companhia e ter a certeza que irá se aposentar na mesma. E no Brasil como um todo, seria a 

impunidade. 

 

 

ENTREVISTA 6 

(1) QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas): Dados sociodemográficos da aeronauta 

Nome: referido aqui na pesquisa como PRA. 
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Endereço: Rua Artur Prado, 615, Apt. 74 – Bloco 4 Bairro Bela Vista Município: SP 

Idade: 67                                             Sexo: M 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (X) 

Religião: ________________________ 

Estado civil: casado (X)     viúvo (  )       solteiro (  )      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de Filhos: 02 

Renda Familiar: acima de R$ 20.000,00 

Função na área da Aviação: Consultor Técnico da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. 

Aposentado (X) 

 

(2) Roteiro de entrevista com o aeronauta   (perguntas abertas)   

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

PRA: Em 1966, ingressando na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica (EPCAR). 

2. Por que escolheu essa profissão? 

PRA: Por entusiasmo com a Aviação desde criança e também como uma opção de ingressar 

nas Forças Armadas e desfrutar de ensino gratuito, de excelente qualidade. 

3. Onde se formou? 

PRA: Na Academia da Força Aérea (AFA) em 1971. 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

PRA: Como profissional (não comercial) na Força Aérea em 1969, no lendário Campo dos 

Afonsos, no Rio de Janeiro. Comercialmente a partir de 1991, quando ingressei na VASP. 

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 

PRA: Sem dúvida nenhuma, o primeiro voo-solo. Depois disso o voo acrobático em formação 

de nove aeronaves. Também foi marcante um pouso em Ribeirão Preto, com uma aeronave de 

combate Xavante, com o motor parado. Na Aviação comercial foram as travessias dos 

oceanos Atlântico e Pacífico. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

PRA: Cinco. 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  
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PRA: De uma forma muito tranquila, desde que você saiba aproveitar a sua experiência e 

conhecimentos adquiridos e aplicá-los em outras organizações. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

PRA: Já estou enfrentando, trabalhando como Consultor Técnico na ABEAR. 

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

PRA: Como respondi anteriormente, se souber aproveitar e aplicar a sua experiência e 

conhecimentos adquiridos, não há porque se afligir ou se assustar; muito pelo contrário, é 

uma oportunidade Ímpar poder transmitir sua experiência e conhecimentos. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

PRA: Desde que você se mantenha intelectualmente ativo, se aperfeiçoe e invista em sua 

educação, as oportunidades são muitas. Entretanto, para quem fica somente esperando a 

aposentadoria chegar, as oportunidades são muito mais escassas. 

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

PRA: O gerenciamento do voo, que depende muito do conhecimento, sim. Parte das 

habilidades são inatas e podem ser aperfeiçoadas com a experiência até uma certa idade. 

Depois disso, passa a ser default do aviador. 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

PRA: Não, desde que você se mantenha fisicamente ativo, praticando esportes regularmente 

e valendo-se de uma alimentação adequada e saudável. 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

PRA: Depende muito mais da formação intelectual do aviador. Aqueles que têm um intelecto 

fraco, geralmente têm um ego muito elevado e criam problemas sérios de relacionamento em 

voo (CRM), que podem induzir situações de potencial perigo. Por esse motivo, as empresas 

devem investir na formação e aperfeiçoamento de seus aviadores, não somente com cursos 

técnicos, mas também com cursos voltados para a gestão e o relacionamento interpessoal. 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais? 

PRA: Em geral são enxergados como difusores de sua doutrina operacional, em face de sua 

experiência e respeito no grupo de voo. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 

PRA: Numa visão imediatista os veem como um entrave para a promoção. Entretanto, os 

mais coerentes os veem como fonte de conhecimento e experiência. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 
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PRA: Em termos econômico-financeiros, infinitamente inferior ao que se desfruta na ativa. Se 

o aeronauta se preparou investindo em um plano de previdência privada, ou outras 

aplicações financeiras que lhe permitam manter o mesmo padrão social da ativa, a 

aposentadoria é bem-vinda. Entretanto, para aqueles que não se prepararam, 

financeiramente, intelectualmente e emocionalmente, pode ser um choque muito grande, que 

pode culminar no desenvolvimento de doenças graves, depressão e até levar ao óbito 

prematuro. 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

PRA: Os que são apaixonados pela Aviação ficam saudosos e alguns até adquirem aeronaves 

de pequeno porte para voar desportivamente. Para aqueles que estão na profissão sem 

entusiasmo, apenas para ganhar dinheiro com a atividade, deixar de voar é um alívio. 

18. E a família, como se sente? 

PRA: A família encara de duas maneiras. O de ego elevado e intelecto fraco vai trazer 

problemas para dentro de casa, como já causava na atividade entre seus pares. Aquele que 

evoluiu com a profissão, fez muitos amigos, seus voos foram sempre tranquilos, sem 

problemas, sempre foi sentida a sua ausência no lar e será muito bem-vindo no seu retorno 

ao seio familiar. 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

PRA: N/A 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

PRA: Como comentei anteriormente, pode melhorar ou piorar, dependendo da evolução do 

profissional como ser humano, como gestor, como amigo e até como conselheiro dos mais 

novos. Se não evoluiu, certamente vai gerar conflitos em casa, como já gerava na profissão. 

A empresa, não deixa de ser uma extensão dos nossos lares. Em geral, se tivemos uma boa 

formação familiar, uma família que apoie, vamos administrar muito bem as nossas tarefas 

funcionais e evoluirmos de forma gradual dentro da profissão. A recíproca também é 

verdadeira. Se não existe apoio da família, que sempre reclama, ao invés de entender a sua 

ausência, quando retornar, após a aposentadoria, vão querer que você volte a trabalhar, pois 

não o suportam mais dentro de casa. 

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

PRA: Nenhuma, particularmente por estar muito bem relacionado com a minha família, que 

sempre me apoiou.  

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

PRA: Não. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

PRA: Também não. Muito pelo contrário, tenho convivido muito mais com meus amigos. 
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24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

PRA: Como uma excelente oportunidade de sermos ainda mais úteis e mais autênticos, sem 

qualquer preocupação do que os outros vão pensar de você. Poder ser impertinente com os 

hipócritas, idiotas e bajuladores, compreensivo com os mais novos e mais companheiro da 

minha companheira de vida. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

PRA: Continuar a vida normal, se possível viajar muito, mas principalmente estar junto com 

a família. 

25. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

PRA: Um equilíbrio entre continuar trabalhando e permanecer mais tempo em casa. 

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais? 

PRA: No meu caso, sim. Com sou oriundo da FAB (Força Aérea Brasileira), os meus colegas 

de turma se reúnem com regularidade e, na maioria das vezes, junto com as famílias.  

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

PRA: Não penso, pois continuo muito ocupado, ou no trabalho, ou em casa ou me divertindo 

com algum tio de lazer. 

28. Alguém da família segue a mesma profissão? 

PRA: Não. 

29. A Aviação para mim é:  

PRA: A realização dos meus sonhos voando como sempre imaginei, isolado, em formação, 

fazendo acrobacias, transportando pessoas, importantes ou humildes, sãos, doentes ou 

feridos... e hoje, aposentado, continuo voando em meus sonhos. 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou a questão de Direitos no Brasil? 

PRA: Fazer com que a Agência Reguladora (ANAC) se transforme em uma organização que 

não somente regule, mas que fomente o transporte aéreo no Brasil. Para tanto terá que ter 

em seus quadros profissionais experientes que conheçam muito bem a Aviação civil, com 

experiência comprovada antes de serem avaliados em concurso público. 

 

 

ENTREVISTA 7 
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(1) QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas): Dados sociodemográficos da aeronauta 

Nome: referida na pesquisa como RA.  

Endereço: Praça da Vargem Grande, 65     Bairro:  Vargem Garnde Município RJ /RJ  

Idade: 49 anos                                   Sexo: FEM 

Grau de Escolaridade: ensino médio (  X )       ensino superior (   ) 

Religião: Católica 

Estado civil: casado (  )     viúvo (  )       solteiro (  )      separado (  )   divorciado (  X )     

união estável (  ) 

Número de Filhos: 2 

Renda Familiar: R$ 9 000,00 

Função na área da Aviação: Copiloto 

Aposentado (  ) 

 

(2) Roteiro de entrevista com a aeronauta    (perguntas abertas)    

1.Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

RA: 1991. 

2. Por que escolheu essa profissão?  

RA: Vocação.  

3.Onde se formou?  

RA: RJ. 

4.Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade?  

RA:  2000 // 34 anos.  

5.Qual foi sua experiência mais marcante?   

RA:  Não lembro. 

6.Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou?  

RA: 3. 

7.Como vê a mudança de função em razão da idade?   
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RA:  Indiferente. 

8.Como pretende enfrentar essa situação?   

RA:  Melhorando profissionalmente. 

9.A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê?  

RA:  Não, Não. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no 

Brasil, para os que atingem essa idade?  

RA:  Raras... 

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco?  

RA:  Melhoraram.  

12.A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade?  

RA:  Negativo.  

13.A idade é questão problemática na Aviação, em geral?  

RA:  Desconheço.  

14.Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais?  

RA:  Aparentemente normalmente capazes. 

15.Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos?  

RA:  Desconheço.  

16. Como é a aposentadoria do aeronauta?   

RA:  Especial e proporcional por tempo de serviço.  

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?   

RA:  Inseguro, devido à falta de previdência privada confiável.  

18. E sua família, como se sente?  

RA:  Da mesma forma.  

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho?  

RA:  Sim. 

20. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  
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RA: Negativo.  

21.Quais suas incertezas com relação ao futuro?  

RA:  Previdência privada.  

22.O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar?  

RA: Afirmativo. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar?  

RA:  Afirmativo.  

24. Como o(a) senhor(a) vê a velhice?  

RA:  Consequência normal. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família?  

RA:  Sozinha.  

25. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa?  

RA:  Gostariam que ficasse mais em casa...  

26. Como (a)o Senhor(a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

RA:  Negativo.  

27. E a questão da morte, como a vê? O(a) Sr(a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora ou antes?  

RA:  Negativo.  

28. Alguém da família segue a mesma profissão?  

RA:  Negativo.  

29.A Aviação para mim é: 

RA:   Sobrevivência.  

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou à questão dos Direitos no Brasil?  

RA:   Mudaria a impunidade. 

 

ENTREVISTA 8 
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(1) QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas) - Dados sociodemográficos do aeronauta 

Nome: referido na pesquisa como DC.  

Endereço: Alameda Desembargador T. Pisa, 310. Bairo: São Nicolau, Município: Atibaia 

(SP) 

Idade: 48 anos                         Sexo: Masculino 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (X ) 

Religião: católico 

Estado civil: casado (X)     viúvo (  )       solteiro (  )      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de filhos: dois filhos 

Renda familiar: R$ 20.000,00 

Função na área da Aviação: comandante, advogado, psicólogo. 

Aposentado (  ) 

 

(2) Roteiro de entrevista com o aeronauta    (perguntas abertas)   

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

DC: Em 1985. 

2. Por que escolheu essa profissão? 

DC: Porque estava em contato com o voo à vela e resolvi partir para a Aviação comercial. 

3. Onde se formou? 

DC: A formatura foi na escola da Varig, em Porto Alegre. 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

DC: Comecei a voar profissionalmente em 1988 como copiloto da Varig com 22 anos. 

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 

DC: A experiência mais marcante destes anos foram os pousos e decolagens em condições 

adversas ou com problemas técnicos. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

DC: Trabalhei em duas empresas. 
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7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

DC: A idade não tem influência na modificação da função; se houver é vista como benefício. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

DC: A situação é enfrentada com naturalidade.   

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

DC: Não, assim como a aposentadoria também não, pois haverá uma mudança de profissão 

com outros tipos de atividade. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

DC: As possibilidades existem dependendo do grau de networking e as condições econômicas 

do país. 

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

DC: Sim, melhoraram com a idade em um aspecto, porém em relação às habilidades motoras 

diminuíram. 

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

DC: Não. 

13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

DC: Sim, porque à medida que o aeronauta envelhece, alguns problemas relacionados ao 

ambiente insalubre no trabalho começa a atrapalhar. 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais? 

DC: As empresas veem estes profissionais dependendo da demanda do mercado de trabalho, 

ou seja, caso haja uma grande oferta de mão de obra, serão vistos com desdém mesmo tendo 

experiência, e caso esteja faltando estes especialistas serão bem-vindos. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 

DC: Existe uma diferença de expectativa em relação ao contexto social e laboral, causando 

um certo distanciamento entre estes dois grupos. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

DC: A aposentadoria voltou a ser especial há pouco tempo. 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

DC: A grande maioria se sente desconfortável ao aposentar, devido à falta de preparativos 

para este momento. O seguro privado é uma boa alternativa. 
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18. E a família, como se sente? 

DC: A família se sente confortável em relação à profissão e aposentadoria. 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

DC: As expectativas são boas e atuo desde já paralelamente em outras duas áreas. 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

DC: Sim, pois o tempo será redistribuído com outras atividades, ou trabalho ou lazer 

21. Quais suas incertezas com relação a seu futuro? 

DC: As incertezas em relação ao futuro são mais em relação aos aspectos econômicos e 

sociais do Brasil do que em relação ao trabalho. 

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

DC: Sim, irá melhorar muito após a saída dos voos. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

DC: Sim, os amigos estarão mais próximos do meu convívio. 

24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

DC: Me vejo com algumas limitações físicas e mentais. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família? 

DC: O sonho é continuar aprendendo a conviver com aquilo que se tem presente e prosseguir 

adquirindo sabedoria para compor o contexto social e familiar. 

25. Como os familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa? 

DC: Nenhuma resposta. 

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

DC: A comunidade profissional é dividida em feudos que se contrapõem em diversos tipos de 

contexto. Não existe um grupo formado em torno de uma ideologia específica; é refratário e 

fragmentado. 

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes? 

DC: A morte é desconhecida, sendo que o que assusta por vezes é a vida. A morte será aceita 

chegando em seu devido tempo, ou seja, quando eu for velho e doente. 
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28. Alguém da família segue a mesma profissão? 

DC: Sim, o filho mais velho. 

29. A Aviação para mim é:  

DC: Uma profissão escolhida que traz benefícios e contratempos. 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou à questão dos Direitos no Brasil? 

DC: Eu mudaria a remuneração e as folgas regulamentares para que houvesse uma melhor 

qualidade de vida para os aeronautas. 

 

ENTREVISTA 9 

 

(1) QUESTIONÁRIO (perguntas fechadas): Dados sociodemográficos da aeronauta 

Nome:  referido na pesquisa como JAC  

Endereço: Rua José da Silva, 570, apto 142       Bairro Jardim Paulista      

Município Ribeirão Preto 

Idade: 25 anos                                                      Sexo: Masculino 

Grau de Escolaridade: ensino médio (   )       ensino superior (X) 

Religião: Evangélico 

Estado civil: casado ( )     viúvo (  )       solteiro (X)      separado (  )   divorciado (   )     união 

estável (  ) 

Número de filhos: 0 filhos 

Renda familiar: R$ 15.000,00 

Função na área da Aviação: Instrutor de voo de avião INVA 

Aposentado (  )  

 

 (2) Roteiro de entrevista com o aeronauta    (perguntas abertas)   

 

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação? 
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JAC: Sempre quis ser piloto de linha aérea; no entanto me aproximei da Aviação, em 2007, 

ao iniciar o curso de piloto privado. 

2. Por que escolheu essa profissão? 

JAC: Aos seis anos de idade falei para os meus pais que seria piloto de linha aérea, sempre 

foi meu sonho. 

3. Onde se formou? 

JAC: Realizei os cursos de PP e PC teóricos no aeroclube de Ribeirão Preto; os cursos 

práticos e demais cursos teóricos na EJ de Itápolis e Jundiaí. 

4. Quando começou a voar profissionalmente? Onde? Em que categoria e com que idade? 

JAC: Comecei a voar profissionalmente como INVA na EJ de Itápolis, com 25 anos; após um 

mês pedi transferência para EJ de Jundiaí. 

5. Qual foi sua experiência mais marcante? 

JAC: Passei por várias experiências boas; a mais marcante foi um voo realizado entre 

Guarulhos e Congonhas, de copiloto num TBM 850. 

6. Em quantas empresas o(a) Senhor(a) trabalhou? 

JAC: Trabalhei apenas em uma empresa. 

7. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

JAC: Iniciei meus voos com 18 anos; a princípio a idade só tem me trazido experiências e 

crescimento para a função. 

8. Como pretende enfrentar essa situação? 

JAC: A situação na minha idade é boa, enfrentada com estudo e dedicação. 

9. A idade o assusta? E a aposentadoria? Por quê? 

JAC: Idade e aposentadoria não me assustam no momento. 

10. Segundo seu ponto de vista, quais as possibilidades de trabalho (na Aviação), no Brasil, 

para os que atingem essa idade?  

JAC: As possibilidades de emprego na minha idade são muito favoráveis.  

11. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um pouco? 

JAC: Minhas habilidades melhoraram com a idade devido às novas experiências.  

12. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

JAC: Não. 
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13. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

JAC: Vejo o pessoal mais velho que inicia na Aviação mais preocupado quanto à 

empregabilidade na linha aérea. 

14. Como as empresas da Aviação veem os que já têm 60 anos ou mais? 

JAC: A meu ver, as empresas aéreas não têm ambição em investir em pessoas com mais 

idade, visto que estão perto da aposentadoria. 

15. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos? 

JAC: A princípio, admiração pela sua experiência. 

16. Como é a aposentadoria do aeronauta? 

JAC: Desconheço. 

17. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

JAC: Eu estou no início da carreira; logo, me sentiria arrasado e deslocado. 

18. E a família, como se sente? 

JAC: Minha família provavelmente ficaria preocupada comigo. 

19. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, em 

migrar para outro campo de trabalho? 

JAC: Apesar de distante, penso em não parar de estudar tão cedo e, provavelmente, ao sair 

da Aviação migrar para outro campo que me dê prazer. 

20. O (a) Senhor (a) imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a mesma?  

JAC: Não imagino. 

21. Quais suas incertezas com relação ao futuro?  

JAC: Sempre me imaginei na linha aérea; sendo assim, as únicas incertezas são as 

oportunidades que podem surgir ao longo da jornada. 

22. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar?  

JAC: Acredito que fora do meio da Aviação o convívio social seria diferente; pessoas 

diferentes com outros interesses. 

23. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar? 

JAC: Deixando de voar, acredito que as amizades da Aviação ficariam um pouco mais 

distantes. 

24. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 
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JAC: A velhice é uma tendência natural, não dá pra escapar. 

25. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado da 

família?  

JAC: O sonho após aposentar seria o de não ficar parado, estar sempre envolvido com 

alguma coisa. 

25. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa?  

JAC: Sem resposta. 

26. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de mesma 

posição? Há encontros mensais?  

JAC: Meu círculo gira em torno de colegas da instrução de voo, com alguns contatos com 

pilotos de linha aérea, experientes e outros iniciando. 

27. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado mais na 

morte agora, ou antes?  

JAC: Nunca pensei na morte, porém é algo natural que pode ocorrer a qualquer momento 

para qualquer um. 

28. Alguém da família segue a mesma profissão?  

JAC: Não há ninguém da Aviação na minha família. 

29. A Aviação para mim é: 

JAC: A Aviação sempre foi meu sonho e projeto para a vida. 

30. O que eu mudaria com relação à Aviação ou à questão de Direitos no Brasil? 

JAC: Não tenho nada a mudar. 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO DAS RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS ABERTAS:  

 

1. Quando o(a) Senhor(a) se aproximou da Aviação?  

“Em 1974 - Força Aérea Brasileira.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Meu pai tinha um táxi aéreo.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 
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2. Por que escolheu essa profissão? 

“Nunca pensei em outra profissão.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Natureza familiar.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Uma amiga me apresentou, eu não escolhi essa profissão, ela veio parar no meu colo.” 

(DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Tenho um primo na área e me interessei.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Desde criança ia passear no aeroporto de CGH, e via aviões decolarem e pousarem.” (AdA, 

43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Por entusiasmo com a Aviação desde criança e também como uma opção de ingressar nas 

Forças Armadas e desfrutar de ensino gratuito, de excelente qualidade.” (PRA, 67 anos, 

homem, consultor técnico). 

“Vocação.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Porque estava em contato com o voo a vela e resolvi partir para a Aviação comercial.” 

(DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Aos seis anos de idade falei para os meus pais que seria piloto de linha aérea, sempre foi 

meu sonho.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado)., 25 anos, homem, piloto privado). 

 

3. Como vê a mudança de função em razão da idade?  

“Caminho Natural.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Não pensei nesta mudança em razão da idade.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-

máster). 

“Para comissário, não tem esse problema.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Na Aviação, como comissária, não existe muitas mudanças; hoje estou no voo internacional 

trabalhando na classe econômica. Não existem mudanças em função da idade, só mudamos 

por tempo de empresa.” (LLA). 

“A mudança de função principalmente na Aviação é sempre em razão da experiência e não 

da idade. Em uma empresa aérea pode ter um comandante novinho, pois para ser 

comandante ele teve que demonstrar um número X de horas de voo e uma proficiência 

compativel com o cargo.”  (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“De uma forma muito tranquila, desde que você saiba aproveitar a sua experiência e 

conhecimentos adquiridos e aplicá-los em outras organizações.” (PRA, 67 anos, homem, 

consultor técnico). 

“Indiferente.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 
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“A idade não tem influência na modificação da função, se houver é vista como benefício.” 

(DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

 “Iniciei meus voos com 18 anos; a princípio a idade só tem me trazido experiências e 

crescimento para a função.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

4. Como pretende enfrentar essa situação? 

  “Me preparando para outras atividades usando minha experiência.” (MARS, 58 anos, 

homem, comandante-máster). 

 “Se for mudar de função em razão da idade, seja em terra, mas na área da Aviação.” (MPB, 

45 anos, homem, comandante-máster). 

“Hoje percebo que meu corpo sente mais o voo e seus efeitos. Hoje tenho que dormir mais 

pra me recuperar, e tentar comer o melhor possível.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Esta situação é enfrentada com naturalidade, pois todos os pilotos têm uma trajetoria de 

carreira.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Já estou enfrentando, trabalhando como Consultor Técnico na ABEAR.” (PRA, 67 anos, 

homem, consultor técnico). 

“Melhorando profissionalmente.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A situação é enfrentada com naturalidade.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“A situação na minha idade é boa, enfrentada com estudo e dedicação.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 
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5. Segundo seu ponto de vista,  quais as possibilidades de trabalho na Aviação, no Brasil, 

para os que atingem essa idade de 60 anos?   

  

“Ter as atividades dentro da Aviação civil, inclusive academia.” (MARS, 58 anos, homem, 

comandante-máster). 

 “As possibilidades são mínimas na Aviação acima dos 45 anos.” (MPB, 45 anos, homem, 

comandante-máster). 

“Mínimas.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Ainda estou nova, numa idade boa para Aviação, mas sei que um pouco mais velha, a 

Aviação já não contrata mais.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Hoje no Brasil está difícil por causa da idade, a Aviação está em crise e não tem muitas 

vagas. Mas para os mais experientes, tem o exterior que sempre está contratando. Para 

muitos, é difícil sair do seu país, e isto pode complicar e até deixar o sujeito por anos 

desempregado.” (Ada, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Desde que você se mantenha intelectualmente ativo, se aperfeiçoe e invista em sua 

educação, as oportunidades são muitas. Entretanto, para quem fica somente esperando a 

aposentadoria chegar, as oportunidades são muito mais escassas.” (PRA, 67 anos, homem, 

consultor técnico). 

“Raras...” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

 “As possibilidades existem dependendo do grau de "Networking" e as condições econômicas 

do país.”. 

 “As possibilidades de emprego na minha idade são muito favoráveis.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

  

  

6. Suas habilidades como aeronauta melhoraram com a idade ou diminuíram um 

pouco?  

 “Melhoram muito.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Melhoraram com a idade e com horas de voo.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-

máster). 

“Sim, mais experiente.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Melhoraram.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo).  
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“Sempre melhora, pois voar também é uma rotina, e quanto mais a fizer, melhor será 

resultado, e também temos que estar sempre estudando, o que ajuda a aumentar 

a proficiência.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“O gerenciamento do voo, que depende muito do conhecimento, sim. Parte das habilidades 

são inatas e podem ser aperfeiçoadas com a experiência até uma certa idade. Depois disso, 

passa a ser default do aviador.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Melhoraram.” (R.A). 

“Sim, melhoraram com a idade em um aspecto, porém em relação às habilidades motoras 

diminuíram.” (D.C). 

“Minhas habilidades melhoram com a idade devido às novas experiências”. (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

  

 7. A sua saúde põe em risco sua função aeronáutica, porque está com mais idade? 

 “Sim.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster).  

“Sim.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Atualmente minha saúde está muito bem.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Não.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

 “Não coloca em risco, mas claro que, com o passar dos anos, a sensibilidade, a 

pressurização, fadiga e vários outros fatores de voo, podem prejudicar a saúde.” (AdA, 43 

anos, mulher, comandante-máster). 

“Não, desde que você se mantenha fisicamente ativo, praticando esportes regularmente e 

valendo-se de uma alimentação adequada e saudável.” (PRA, 67 anos, homem, consultor 

técnico). 

“Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Não.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Não.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

  

   

8. A idade é questão problemática na Aviação, em geral? 

 “Somente com relação à saúde.” (MARS). 

“Sim.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Não.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico).  
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“Acredito que, no Brasil, somos em grande maioria muito jovens, no Brasil.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo). 

“Não, existem pilotos voando com quase 70 anos.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-

máster). 

“Depende muito mais da formação intelectual do aviador. Aqueles que têm um intelecto 

fraco, geralmente tem um ego muito elevado e criam problemas sérios de relacionamento em 

voo (CRM), que podem induzir situações de potencial perigo. Por esse motivo as empresas 

devem investir na formação e aperfeiçoamento de seus aviadores, não somente com cursos 

técnicos, mas também com cursos voltados para a gestão e ao relacionamento interpessoal.” 

(PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Desconheço.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, porque à medida que o aeronauta envelhece alguns problemas relacionados ao 

ambiente insalubre no trabalho começa a atrapalhar.” (DC, 48 anos, homem, comandante-

máster). 

“Vejo o pessoal mais velho que inicia na Aviação mais preocupado quanto à 

empregabilidade na linha aérea.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado).  

 

9. Como as empresas da Aviação veem os que já tem 60 anos ou mais?  

“Depende da demanda de pilotos.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Aos + 60 tem uma escala sênior... mais tranquila... [na TAM], o que pode não ser válido 

para outras.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Respeito.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico).  

“Velhos, começam a se preocupar... Os pilotos, por exemplo, têm uma escala diferenciada 

com uma idade mais avançada.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“De uma boa maneira, pois são mais experientes e enquanto o piloto conseguir passar nos 

exames do Hospital da Aeronáutica e manter válido o CMA terá sempre seu emprego.”  

(AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Em geral, são enxergados como difusores de sua doutrina operacional, em face de sua 

experiência e respeito no grupo de voo.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Aparentemente normalmente capazes.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“As empresas veem estes profissionais dependendo da demanda do mercado de trabalho, ou 

seja, caso haja uma grande oferta de mão de obra, serão vistos com desdém mesmo tendo 

experiência, e caso esteja faltando estes especialistas serão bem-vindos.” (DC, 48 anos, 

homem, comandante-máster).  

“A meu ver, as empresas aéreas não têm ambição em investir em pessoas com mais idade, 

visto que estão perto da aposentadoria.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 
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10. Qual é a visão dos aeronautas mais novos com relação aos mais velhos?  

“Entrarem na promoção.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Respeito, por ser uma pessoa mais experiente não só na Aviação, mas na vida.” (MPB, 45 

anos, homem, comandante-máster).  

“Respeito.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Meu ponto de vista é que a Aviação de hoje não é pra ficar muito tempo mais.” (LLA, 33 

anos, comissária de bordo). 

“Muitos querem que os “velhinhos” se aposentem, pois assim terão oportunidades para 

serem promovidos a comandantes.” 

“Mas no voo tem respeito tanto pelos mais velhos como pelos mais novos.” (AdA, 43 anos, 

mulher, comandante-máster). 

“Numa visão imediatista, os veem como um entrave para a promoção. Entretanto, os mais 

coerentes os veem como fonte de conhecimento e experiência.” (PRA, 67 anos, homem, 

consultor técnico). 

“Desconheço.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Existe uma diferença de expectativa em relação ao contexto social e laboral, causando um 

certo distanciamento entre estes dois grupos.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“A princípio, admiração pela sua experiência.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

  

 11. Como é a aposentadoria do aeronauta?  

“Não existe.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Aposentadoria não é um salário integral, somente funcionário público...” (MPB, 45 anos, 

homem, comandante-máster). 

“Duvidoso.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Hoje é como das outras profissões.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Como já mencionei, um pouco complicado, pois o valor pago no Brasil é muito baixo e o 

aeronauta sem um salário razoável enquanto está trabalhando. Neste caso tem que se 

preparar para ter uma complementação de sua aposentadoria ou mudar o estilo de vida.” 

(AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Em termos econômico-financeiros, infinitamente inferior ao que se desfruta na ativa... Se o 

aeronauta se preparou investindo em um plano de previdência privada, ou outras aplicações 

financeiras que lhe permitam manter o mesmo padrão social da ativa, a aposentadoria é 

bem-vinda. Entretanto, para aqueles que não se prepararam, financeiramente, 
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intelectualmente e emocionalmente, pode ser um choque muito grande, que pode culminar no 

desenvolvimento de doenças graves, depressão e até levar ao óbito prematuro.” (PRA, 67 

anos, homem, consultor técnico).  

“Especial e proporcional por tempo de serviço.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A aposentadoria voltou a ser especial há pouco tempo.” (DC, 48 anos, homem, comandante-

máster). 

“Desconheço.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

12. Diante da situação de ter que deixar de voar, como se sente o aeronauta?  

 “Aliviado.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster).  

“Triste, todo o aeronauta gosta de voar.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Muito triste.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Normalmente quem não se vê fazendo outra coisa fica mal.” (LLA, 33 anos, comissária de 

bordo). 

“Muitos têm dificuldades, pois depois de anos fora de casa, numa vida mega-agitada, ter que 

ficar em casa, é difícil... Mas têm muitos que também se preparam para parar e têm outras 

atividades que continuam fazendo.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Os que são apaixonados pela Aviação ficam saudosos e alguns até adquirem aeronaves de 

pequeno porte para voar desportivamente. Para aqueles que estão na profissão sem 

entusiasmo, apenas para ganhar dinheiro com a atividade, deixar de voar é um 

alívio. Inseguro, devido à falta de previdência privada confiável.” (PRA, 67 anos, homem, 

consultor técnico). 

“A grande maioria se sente desconfortável em aposentar devido à falta de preparativos para 

este momento. O seguro privado é uma boa alternativa.” (DC, 48 anos, homem, comandante-

máster). 

“Eu estou no início da carreira; logo me sentiria arrasado e deslocado.” (JAC, 25 anos, 

homem, piloto privado). 

 

13. E a família, como se sente?  

“Preocupada com o convívio com alguém que passou a maior parte do tempo ausente. Um 

estranho.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Minha família particularmente não vê um grande problema devido a todos serem da 

Aviação.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Minha família me apoia, continuar voando.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 
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“Tem que se adaptar com a pessoa que agora está todos os dias em casa.” (LLA, 33 anos, 

comissária de bordo). 

“Acredito que de outra forma, pois não estavam acostumados com o “tripulante em casa o 

tempo inteiro”. (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“A família encara de duas maneiras. O de ego elevado e intelecto fraco vai trazer problemas 

para dentro de casa, como já causava na atividade entre seus pares. Aquele que evoluiu com 

a profissão, fez muitos amigos, seus voos foram sempre tranquilos, sem problemas, sempre 

foi sentida a sua ausência no lar e será muito bem-vindo no seu retorno ao seio familiar.” 

(PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Inseguro devido à falta de previdência privada confiável.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A família se sente confortável em relação à profissão e aposentadoria.” (DC, 48 anos, 

homem, comandante-máster). 

“Minha família provavelmente ficaria preocupada comigo.” (JAC, 25 anos, homem, piloto 

privado). 

  

14. Quais suas expectativas para quando deixar a Aviação? Pensou, em algum momento, 

em migrar para outro campo de trabalho?  

“Sim.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Não; curtir a vida.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Poderia migrar em outras áreas, fico aberto.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Tenho muitas expectativas, estou na minha segunda faculdade, louca para atuar na área.” 

(LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Estou me preparando com o plano B, C, D, pois quando chegar a hora quero fazer isto o 

mais naturalmente possível. Mas vai demorar muito.”  (AdA, 43 anos, mulher, comandante-

máster). 

“N/A.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Sim.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“As expectativas são boas e atuo, desde já, paralelamente em outras duas áreas.” (DC, 48 

anos, homem, comandante-máster). 

“Apesar de distante, penso em não parar de estudar tão cedo e, provavelmente, ao sair da 

Aviação, vou migrar para outro campo que me dê prazer.” (JAC, 25 anos, homem, piloto 

privado). 
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15. O (a) Senhor (a)  imagina que, se parar de voar, a convivência familiar será a 

mesma?  

 

“Espero que sim.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Sim, com certeza.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Não seria a mesma, não me vejo em casa o tempo todo, gosto de chegar de voo e fazer o que 

tenho prazer, mas ficar sem voar seria muito difícil.” (DD, 60 anos, homem, consultor 

técnico). 

“No meu caso sim, pois moro sozinha, moro longe da família.” (LLA, 33 anos, comissária de 

bordo). 

“Acredito que sim, pois hoje tenho uma ótima convivência familiar, e aproveito o tempo que 

tenho livre para passar com eles, e acredito que só terei mais tempo livre.” (AdA, 43 anos, 

mulher, comandante-máster). 

“Como comentei anteriormente, pode melhorar ou piorar, dependendo da evolução do 

profissional como ser humano, como gestor, como amigo e até como conselheiro dos mais 

novos. Se não evoluiu, certamente vai gerar conflitos em casa, como já gerava na 

profissão. A empresa, não deixa de ser uma extensão dos nossos lares. Em geral, se tivemos 

uma boa formação familiar, uma família que apoie, vamos administrar muito bem as nossas 

tarefas funcionais e evoluirmos de forma gradual dentro da profissão. A recíproca também é 

verdadeira. Se não existe apoio da família, que sempre reclama, ao invés de entender a sua 

ausência, quando retornar, após a aposentadoria, vão querer que você volte a trabalhar, pois 

não o suportam mais dentro de casa.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, pois o tempo será redistribuído com outras atividades, ou trabalho ou lazer.” (DC, 48 

anos, homem, comandante-máster). 

“Não imagino.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

16. Quais suas incertezas com relação ao futuro? 

“Não tenho.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

 “Estou projetando meu futuro.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

 “A aposentadoria.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Economia do país.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“A Aviação já foi mais segura, antes um piloto iniciava e se aposentava na mesma 

companhia. Hoje não, muitas empresas fecham e nem se preocupa com os funcionários e suas 

verbas rescisórias.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 



133 
 

 
 

“Nenhuma, particularmente por estar muito bem relacionado com a minha família, que 

sempre me apoiou.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Previdência privada.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“As incertezas em relação ao futuro são mais em relação aos aspectos econômicos e sociais 

do Brasil do que em relação ao trabalho.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Sempre me imaginei na linha aérea; sendo assim, as únicas incertezas são as oportunidades 

que podem surgir ao longo da jornada.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

  

 17. O(a) Senhor(a) imagina que, se parar de voar, seu convívio social irá mudar? 

 “Sim, vai melhorar.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster).  

“Não muda, meu convívio social não é só da Aviação.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-

máster). 

 “Sim” (D.D). 

 “Irá melhorar.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

 “Acredito que sim, pois terei mais tempo para muitas outras coisas, mas continuarei fazendo 

tudo que faço hoje.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

 “Não.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

 “Afirmativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, irá melhorar muito após a saída do voo.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

 “Acredito que fora do meio da Aviação, o convívio social seria diferente; pessoas diferentes 

com outros interesses.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 
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18. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar?  

“Não.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

 “Não muda.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

 “Não.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

 “Vou poder ter uma vida social melhor.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

 “Acho que sim, pois com o passar dos anos, alguns amigos não convidam mais para festas, 

churrascos de última hora, pois acreditam que estamos trabalhando, e isto claro que irá 

mudar.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

 

19. E com relação aos amigos, vai mudar alguma coisa, após deixar de voar?  

“Também não. Muito pelo contrário, tenho convivido muito mais com meus amigos.” (PRA, 

67 anos, homem, consultor técnico). 

 “Afirmativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

  “Sim, os amigos estarão mais próximos do convívio.” (DC, 48 anos, homem, comandante-

máster). 

 “Deixando de voar, acredito que as amizades da Aviação ficariam um pouco mais 

distantes.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado).  

  

20. Como o (a) senhor (a) vê a velhice? 

“Uma m_ _ _ _ _!” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Não me imagino com mais de 70 anos.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster).  

“Natural.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico).  

“Com experiência e aproveitando pra fazer coisas que gosto.” (LLA, 33 anos, comissária de 

bordo). 

“Acredito que a velhice é algo natural, ainda mais hoje em dia, que ela pode acontecer de 

forma positiva, depende de cada um.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster).  

“Como uma excelente oportunidade de sermos ainda mais úteis e mais autênticos, sem 

qualquer preocupação do que os outros vão pensar de você. Poder ser impertinente com os 

hipócritas, idiotas e bajuladores, compreensivo com os mais novos e mais companheiro da 

minha companheira de vida.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Consequência normal.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 
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“Me vejo com algumas limitações físicas e mentais.” (DC, 48 anos, homem, comandante-

máster). 

“A velhice é uma tendência natural, não dá pra escapar.” (JAC, 25 anos, homem, piloto 

privado). 

  

 

21. Qual seu maior sonho após ser aposentado? Será viajar? Sozinho ou acompanhado 

da família?  

“Gastar dinheiro da melhor maneira possível.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-

máster). 

“Viajar com a família.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster).  

“Viajar.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Viajar, independentemente se sozinha ou acompanhada.” (LLA, 33 anos, comissária de 

bordo). 

“Não penso em aposentadoria, mas me preparo para ter uma aposentadoria tranquila, 

podendo realizar outras atividades e passear muito com a família, sozinha.” (AdA, 43 anos, 

mulher, comandante-máster). 

“Continuar a vida normal, se possível viajar muito, mas principalmente estar junto com a 

família.”  (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Sozinho.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“O sonho é continuar aprendendo a conviver com aquilo que se tem presente e prosseguir 

adquirindo sabedoria para compor o contexto social e familiar.” (DC, 48 anos, homem, 

comandante-máster). 

“O sonho após aposentar seria o de não ficar parado, estar sempre envolvido com alguma 

coisa.”  (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

22. Como familiares veem sua velhice? Se continuar ativo, apoia a continuidade de seu 

trabalho como aeronauta?   Ou gostariam que ficasse mais em casa?  

“Acho que gostariam que eu continuasse trabalhando no que gosto em outra área.” (MARS, 

58 anos, homem, comandante-máster). 

 “Apoia meu trabalho como aeronauta.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster).  

“Minha família me apoia continuar voando.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Ainda estou um pouco longe de chegar nessa etapa da vida.” (LLA, 33 anos, comissária de 

bordo). 
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“Acredito que de forma natural, pois sabem que a minha aposentadoria será da 

Aviação e não das outras atividades E eles gostariam que eu não tivesse envolvida com 

tantas atividades.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster).  

“Um equilíbrio entre continuar trabalhando e permanecer mais tempo em casa.” 

(PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Gostariam que ficasse mais em casa...” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“N.R.” (DC). 

“Sem resposta.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

   

23. Como (a) o Senhor (a) vê sua comunidade profissional, ou entre seus colegas de 

mesma posição? Há encontros mensais? 

 “Não, devido ao longo tempo fora, o piloto quer se dedicar à família.” (MARS, 58 

anos, homem, comandante-máster). 

“Não há encontros mensais na Aviação comercial.” (MPB, 45 anos, homem, 

comandante-máster).  

“Anual.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“ Não há grupos de encontro. Vejo hoje um grupo cansado e sobrecarregado.” (LLA, 

33 anos, comissária de bordo). 

 “Eu em especial, não tenho muito tempo, mas procuro nos pernoites sair para jantar 

com a tripulação. E quando estou de folga, uso para ficar com minha família ou 

desenvolver as outras atividades.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“No meu caso sim. Com sou oriundo da FAB (Força Aérea Brasileira), os meus 

colegas de turma se reúnem com regularidade e, na maioria das vezes, junto com as 

famílias.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

 “Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

 “A comunidade profissional é dividida em feudos que se contrapõem em diversos tipos 

de contexto. Não existe um grupo formado em torno de uma ideologia específica, é 

refratário e fragmentado.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Meu círculo gira em torno de colegas da instrução de voo, com alguns contatos com 

pilotos de linha aérea, experientes, e outros iniciando...” (JAC, 25 anos, homem, piloto 

privado). 
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24. E a questão da morte, como a vê? O (a) Sr (a) tem medo da morte? Tem pensado 

mais na morte agora, ou antes? 

“Só vou pensar nela quando chegar a hora.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Não tenho medo de morrer. Não.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Não tenho medo da morte, é só uma face da vida.” (DD, 60 anos, homem, consultor 

técnico). 

“Vejo como uma coisa certa para todos, um dia ela virá! Não fico pensando nisso não. Tento 

aproveitar ao máximo minha vida.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo).  

“A morte é a única certeza que temos, e não tenho medo, até porque vivo a vida intensamente 

e quando a morte chegar, ok...” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Não penso, pois continuo muito ocupado, ou no trabalho, ou em casa, ou me divertindo com 

algum tipo de lazer.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“A morte é desconhecida, sendo que o que assusta por vezes é a vida. A morte será aceita 

chegando em seu devido tempo, ou seja, quando eu for velho e doente.” (DC, 48 anos, 

homem, comandante-máster). 

“Nunca pensei na morte, porém é algo natural que pode ocorrer a qualquer momento para 

qualquer um.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

  

 25. Alguém da família segue a mesma profissão? 

“N.R.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Sim.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Não.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Sim, tenho um primo na Aviação.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Infelizmente ninguém.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Não.” (PRA, 67 anos, homem, consultor técnico). 

“Negativo.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Sim, o filho mais velho.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Não há ninguém da Aviação na minha família.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 
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26. A Aviação para mim é:  

 “Parte da minha vida, da minha história.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Minha vida.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-máster). 

“Tudo.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Um trabalho passageiro, meu sustento, um meio de alcançar meus objetivos.” (LLA, 33 

anos, comissária de bordo). 

“Uma paixão, algo indescritível.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“A realização dos meus sonhos voando como sempre imaginei, isolado, em formação, 

fazendo acrobacias, transportando pessoas, importantes ou humildes, sãos, doentes ou 

feridos... e hoje, aposentado, continuo voando em meus sonhos.” (PRA, 67 anos, homem, 

consultor técnico). 

“Sobrevivência.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 

“Uma profissão escolhida que traz benefícios e contratempos.” (DC, 48 anos, homem, 

comandante-máster). 

“ A Aviação sempre foi meu sonho e projeto para a vida.” (JAC, 25 anos, homem, piloto 

privado). 

 

27. O que eu mudaria com relação à Aviação ou à questão de Direitos no Brasil? 

 “Tudo.” (MARS, 58 anos, homem, comandante-máster). 

“Gostaria que as leis fossem mais rígidas no Brasil.” (MPB, 45 anos, homem, comandante-

máster). 

“Por um país melhor, e justo.” (DD, 60 anos, homem, consultor técnico). 

“Que as empresas fossem mais abertas com os empregados, uma relação com mais respeito e 

compreensão.” (LLA, 33 anos, comissária de bordo). 

“Em relação à Aviação, tentaria torná-la mais segura, no sentido de começar em uma 

companhia e ter a certeza que iria me aposentar na mesma. E no Brasil como um todo, seria 

a impunidade.” (AdA, 43 anos, mulher, comandante-máster). 

“Fazer com que a Agência Reguladora (ANAC) se transforme em uma organização que não 

somente regule, mas que fomente o transporte aéreo no Brasil. Para tanto terá que ter em 

seus quadros profissionais experientes que conheçam muito bem a Aviação civil, com 

experiência comprovada antes de serem avaliados em concurso público.” (PRA, 67 anos, 

homem, consultor técnico). 

“Mudaria a impunidade.” (RA, 49 anos, mulher, copiloto). 
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“Eu mudaria a remuneração e as folgas regulamentares para que houvesse uma melhor 

qualidade de vida para os aeronautas.” (DC, 48 anos, homem, comandante-máster). 

“Não tenho nada a mudar.” (JAC, 25 anos, homem, piloto privado). 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Obrigada! 


