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RESUMO

O presente artigo trata-se de uma pesquisa de campo realizada no Batalhão de

Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina com o objetivo de

identificar  quais  os  níveis  de  exigências  que  envolvem  as  funções  de  piloto,

tripulante operacional e apoio-solo operacional, através da análise dos requisitos

necessários  e  adequados  para  se  desenvolver  essas  atividades.  Visando  a

realização do estudo, utilizou-se a técnica de abordagem qualitativa, de cunho

descritivo, utilizando-se para a coleta de dados de questionários, entrevistas e

observação direta. A finalidade dessa pesquisa é, a partir da análise funcional e a

descrição  de  perfis  profissiográficos,  aperfeiçoar  o  processo  de  seleção  de

profissionais para as funções analisadas no Batalhão de Operações Aéreas de

Santa Catarina, servindo também como referência para processos de seleção de

funções que envolvam atividades de risco. A pesquisa demonstrou que diferentes

ocupações que apresentam níveis de risco de vida elevados em suas atividades

requerem  dos  indivíduos  respostas  diferenciadas,  bem  como  competências  e

habilidades específicas,  sendo recomendável  o  investimento  na construção do

perfil  profissiográfico  para  garantir  o  sucesso  das  atividades  desenvolvidas,  a

redução de riscos e  a  qualidade de vida  dos profissionais  que atuam nessas

atividades.
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ABSTRACT 

This article is in a field survey conducted in the Battalion Air Operations of the Fire

Department  of  Santa  Catarina  in  order  to  identify  what  levels  of  requirements

involving the functions of pilot, crew member operating and operational support to

ground through the analysis  of  requirements and appropriate to  develop these

activities . Aiming the study , we used the technique of qualitative approach and

descriptive research ,  using for  data  collection  questionnaires ,  interviews and

direct observation . The purpose of this research is based on functional analysis

and description of profissiográficos profiles , improving the process of selection of

professionals for the functions analyzed in the Battalion Air Operations of Santa

Catarina ,  also serving as a reference for the selection of functions processes

involving activities risk . Research has shown that different occupations that have

high levels of risk in their life activities of individuals require different responses ,

as well as specific skills and abilities , and recommended investment in building

professional profile to ensure the success of the activities , the reduction of risks

and quality of life for professionals engaged in these activities .

KEYWORDS: Analysis of work demands , air rescue teams , professional profile , 

manage public safety. 

1. Introdução.

Atualmente, existem sete corporações de Bombeiros Militares no Brasil

que  atuam na  área  de  operações  de  resgate  aéreo,  localizadas  em Alagoas,

Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e Santa Catarina. 

Em Santa Catarina, o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo

de Bombeiros Militar  de Santa Catarina (CBMSC) foi  oficializado3 pelo Decreto

Estadual 2966/2010/SC, que em seu artigo 3o estabeleceu sua missão, sendo:

33 As atividades da equipe de resgate aéreo eram realizados pelo Corpo de Bombeiro de Santa Catarina desde
1986. O Decreto Estadual 2966/2010/SC oficializou a criação do BOA, dando-lhe statos de batalhão com
autonomia (Pratts,2013).



Ao Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar  do

Estado de Santa Catarina caberão as atividades de resgate, combate a

incêndios,  busca e salvamento,  atendimento pré-hospitalar,  prevenção,

proteção ao meio ambiente, defesa civil, e apoio aos demais Órgãos do

Estado, Municípios e União. 

As missões do BOA tiveram início em janeiro de 2010 com a aquisição

de aeronave para atividades de resgate e salvamento e acontecem em todo o

Estado de Santa Catarina. Nas missões executadas, os profissionais (pilotos, co-

pilotos, tripulantes operacionais e apoios-solo operacionais) atuam em conjunto

com o Grupo de Resposta Aérea de Urgência (GRAU-SAMU), composta por sete

médicos  e  sete  enfermeiros  com  experiência  em  suporte  avançado  de  vida

aeroespacial.  Após  a  criação  do  BOA,  foram  atendidas  até  26/10/2013

aproximadamente  2.500 ocorrências,  com mais  de  2.190 pessoas diretamente

atendidas/socorridas,   e  com  1.741,3  horas  operacionais  voadas   (Corpo  de

Bombeiros Militar de Santa Catarina/Batalhão de Operações Aéreas (BOA), 2013).

A aeronave utilizada pelo BOA tem a capacidade de transporte para

seis  pessoas,  sendo  um  piloto,  um  co-piloto  e  de  dois  a  três  tripulantes

(BOA/SAMU), e uma vítima (Pratts, 2013). Possui equipamentos especializados,

como desfibrilador  e  cardioversor,  medicamentos de suporte avançado e itens

especializados, como o bambi bucket, que é utilizado para o combate a incêndios

florestais,  com capacidade de 545 litros d´água.  Também é equipado com um

cesto de resgate com capacidade para o transporte de até três pessoas para a

retirada  rápida  de  vítimas  em locais  de  difícil  acesso,  especialmente  aquelas

isoladas em pontos elevados e em casos de inundações, incêndios, alagamento e

em áreas de mata fechada. Além destes equipamentos, existem o Puçá e o Sling,

empregados em resgates de vítimas na água (mar, rio ou áreas alagadas).

Quando  em  realização  de  missões  aeromédicas,  a  tripulação  das

aeronaves  do  BOA  é  composta  tipicamente  por:  piloto,  co-piloto,  médico,

enfermeiro e tripulante operacional. O tripulante operacional é um militar treinado

na função de auxiliar os pilotos nas manobras da aeronave além de atuar em

resgates e no atendimento pré-hospitalar.



Por se tratar de uma atividade específica e que apresenta elevado grau

periculosidade,  o  BOA  inclui  em  seu  processo  de  seleção  uma  série  de

avaliações, buscando selecionar profissionais que correspondam aos diferentes

níveis de exigências relativos ao sistema de trabalho. 

O  processo  seletivo  atual  do  BOA inclui:  a)  Exame  de  Avaliação

Intelectual, de caráter classificatório; b) Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

c) Teste de Aptidão Física (TAF) padrão da Polícia Militar de Santa Catarina, de

caráter eliminatório;  d) Teste de Aptidão Física Especifica (TAF-E2),  de caráter

eliminatório, e) prova de Habilidade Específica, de caráter classificatório; f) Prova

de  Títulos,  de  caráter  classificatório.  Por  último,  é  exigido  do  candidato  uma

avaliação psicológica para fins de certificação aeronáutica (Silva, 2013).

A seleção  de  integrantes  do  BOA é  realizado,  através  de  concurso

interno no CBMSC, o  que atende as  exigências legais e é fundamentado em

conhecimentos gerais e aptidão física. Após o processo de seleção, os candidatos

passam por  um rigoroso  treinamento,  que  lhes  habilitam a  atuarem no  BOA.

Contudo,  uma  das  preocupações  da  corporação  relacionadas  ao  processo

seletivo é a atualização de estudos visando à análise e descrição dos diferentes

níveis  de  exigências  das  suas  atividades,  em  especial  a  definição  do  perfil

psicológico adequado para integrantes de equipes de resgate aéreo em função

das  atividades  de  risco  exercidas,  visando  à  segurança  das  operações,  das

vítimas e da própria equipe.

A motivação dessa pesquisa foi a demanda por parte do BOA de um

estudo específico visando identificar os níveis de exigências de suas atividades e

aperfeiçoar o processo seletivo atual, em especial com a identificação de perfis

psicológicos/comportamentais  mais  adequados  para  seus  integrantes,

incorporando os resultados desse estudo na seleção dos novos integrantes. 

O objetivo principal desse estudo foi construir uma lista de indicadores,

para subsidiar a seleção de novos integrantes do processo de avaliação do BOA,

com base em indicadores profissiográficos. Esse tipo de instrumento supõe-se,



pode contribuir na prevenção de acidentes aeronáuticos com a redução dos riscos

causados pelo fator  humano e diminuir  os afastamentos de profissionais  para

tratamento de saúde, por incapacidade para o trabalho ou a desistência da função

após a conclusão do curso obrigatório de formação de equipes de resgate aéreo,

preservando os investimentos realizados.

A relevância dessa pesquisa está em propor indicadores na área de

seleção de pessoal de equipes de resgate aéreo como parte de uma estratégia

para aperfeiçoar o processo de seleção de novos profissionais, do BOA/CBMSC,

aplicados na proposição de perfis profissiográficos para o quadro funcional.

2. Procedimentos Metodológicos.

Esse estudo foi realizado através de uma pesquisa de campo, do tipo

qualitativa,  utilizando-se  de  observação  direta  em  ambiência  de  trabalho,

entrevistas e questionários, envolvendo pilotos, tripulantes operacionais e apoios-

solo operacionais, que atuam no BOA/CBMSC. 

A  primeira  etapa  executada  foi  o  levantamento  de  referencial

bibliográfico  e  legislação  aeronáutica  sobre  as  atividades  de  piloto,  co-piloto,

tripulante operacional e apoio-solo operacional.

A segunda etapa foi a avaliação in locco do ambiente e das condições

de trabalho através do acompanhamento das atividades do BOA.

A  terceira  etapa  foi  a  aplicação  de  questionários  estruturados  e

entrevistas semi-estruturadas em uma amostra dos integrantes do BOA, (pilotos,

co-pilotos, tripulantes operacionais e apoios-solo operacionais).

A quarta etapa foi à análise dos dados levantados, com a avaliação dos

questionários,  entrevistas,  legislação  e  informações  objetivas  a  partir  da

observação direta, levando a identificação de perfis e características adequadas

na execução das atividades das equipes de resgate aéreo.

A etapa final foi à descrição dos indicadores profissiográficos relativos a

análise  das  exigências  funcionais,  bem  como  a  construção  de  parâmetros



avaliativos  com  a  perspectiva  de  melhoria  e  ajustamento  na  seleção  pilotos,

tripulantes  operacionais  e  apoios-solo  operacionais  de  aeronaves  de  resgate

aéreo.

3. O desenvolvimento da Pesquisa.

Nesse  estudo,  a  amostra  avaliada  compreendeu  toda  a  população

integrante do BOA, formada por 2 pilotos, 3 co-pilotos, 8 tripulantes operacionais e

2 apoios-solo operacionais, totalizando 15 pessoas.  Em relação às patentes, a

amostra analisada era formada por 7 soldados, 3 cabos, 1 tenente, 2 majores e 2

tenentes-coronéis.

3.1 Procedimentos. 

As técnicas de coleta de dados primários utilizadas foram: observação

direta  extensiva,  aplicação  de  questionários  estruturados  e  entrevistas  semi-

estruturadas.  (Manzini,  1991)  As  fontes  secundárias  de  informações  foram

pesquisas bibliográficas e documentais.

3.1.1 O levantamento de referencial bibliográfico.

A busca por referencial bibliográfico foi direcionada a: a) informações

oficiais disponibilizadas pelas corporações de bombeiros militares, em especial do

CBMSC, b) artigos científicos sobre equipes de resgate aéreo, c) artigo científicos

sobre perfis de equipe de resgate em geral, e d) perfis de pilotos de aeronaves. A

busca foi realizada no portal de periódicos da CAPES, base Scopus e em busca

livre  em  ferramentas  de  busca  na  Internet.  As  palavras-chaves  aplicadas  às

buscas foram “equipes de resgate aéreo” e “perfil  de pilotos” (em português e

inglês).

A busca por informações oficiais resultou na coleta de 27 materiais.

Especificamente, a procura por artigos sobre equipes de resgate aéreo resultou

em 15 artigos. A busca genérica por perfis de equipe de resgate resultou em 07

artigos e na busca por perfis de piloto de aeronave foram encontrados 05 artigos.



3.1.2 A observação direta.

As  atividades  de  observação  direta  foram  executadas  no

acompanhamento  diário  das  atividades  de  treinamento  do  BOA,  realizadas

trimestralmente  de  forma  obrigatória  (Decreto  No 3.917/2006/SC).  Foram

desenvolvidos  estudos  sobre  as  seguintes  funções:  piloto,  co-piloto,  tripulante

operacional  e  apoio-solo  operacional.  Os  objetivos  da  observação  direta  das

atividades do BOA realizadas foram: 

• Levantar  as  tarefas  específicas  relacionadas  segundo  as  funções

observadas através das missões realizadas; 

• Categorizar as tarefas realizadas pelo BOA;

• Levantar indicadores profissiográficos. 

3.1.3 Os Questionários.

Foram desenvolvidos ou adaptados e aplicados quatro questionários

distintos, sendo: 

a)  Níveis  de  exigências  de  piloto  de  helicóptero:  direcionada  a

pilotos e co-pilotos de aeronaves, investigando traços de personalidade, aspectos

físicos e mentais (relacionados à compreensão intelectual) e aptidões específicas

com a finalidade de avaliar os níveis de exigências dos pilotos de helicóptero. O

questionário possuía 42 questões objetivas de múltipla escolha, com resultados

variando de 1 (menor peso) a 7 (maior peso), tendo sido aplicado a 2 pilotos e 3

co-pilotos, sem identificação dos respondentes.

b)  questionário  de  perfil  profissiográfico:  aplicado  a  todos  os

integrantes  do  BOA,  avaliava  dados  pessoais,  socioeconômicos,  escolaridade,

formação e informações profissionais. Era composto de 24 questões objetivas e

subjetivas, tendo sido aplicado a todos os integrantes, com 15 respondentes com

identificação opcional.

c)  Hemisférios  cerebrais  e  comportamentos  característicos:  foi

aplicado  a  todos  os  integrantes  do  BOA,  tendo  como  objetivo  analisar  os



comportamentos e situações que representam os modos de agir ou preferências

em  situações  cotidianas.  Era  composto  de  50  questões  objetivas,  onde  o

respondente deveria avaliar quantitativamente em valores inteiros de zero a dez,

sendo que a soma das respostas para cada questão deveria totalizar dez. Foi

respondido por 15 entrevistados sem identificação dos respondentes.

d)  Canais  sensoriais:  avaliava  hábitos,  preferências  e  motivações

pessoais. Era composto de 10 questões objetivas, onde o respondente deveria

avaliar quantitativamente, em valores inteiros de zero a dez, sendo que a soma

das respostas para cada questão deveria  totalizar  dez.  Foi  respondido por  15

entrevistados com identificação opcional dos respondentes.

Em todos os questionários as respostas possuíam caráter obrigatório.

Na aplicação do questionário “Níveis de exigências de piloto de helicóptero”

os  respondentes  receberam  um  folheto  explicativo  sobre  a  intenção  das

perguntas. Não existia limite de tempo para responder aos questionários.

3.1.4 As entrevistas.

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas por amostragem com

1  piloto,  1  co-piloto,  1  tripulante  operacional  e  1  apoio-solo  operacional  que

estavam de plantão em uma data escolhida aleatoriamente durante o período de

treinamento.  As  perguntas  foram realizadas  oralmente  e  abordavam o  estado

psicólogo dos entrevistados. Avaliava como os entrevistados se sentiam no final

do turno de trabalho em relação às ocorrências e ao  stress cotidiano, sendo as

respostas em formato oral e sem tempo limite estabelecido. As observações a

partir das entrevistas correspondem as interpretações do entrevistador sobre as

respostas dos entrevistados.

4. Análise e resultados.

A  composição  dos  perfis  partiu  da  aplicação  das  entrevistas,

questionários e do levantamento de material bibliográfico. Foi constatado, através

de documentos oficiais e das entrevistas, que não existiam dentre os integrantes

do BOA casos de afastamento por  stress. Também ficou constatado, através da



observação direta e das entrevistas, que todos os integrantes foram voluntários no

engajamento  à  corporação  (BOA),  sendo  esses  fatos  considerados  como

indicadores para a validação do perfil da amostra pesquisada. Os entrevistados

afirmaram que se sentiam motivados e dentre os principais fatores motivadores

(RYAN;  DECI,  2000)  de  engajamento  e  de  permanência  no  BOA estavam  a

vocação pela aventura e pelo senso de servir (motivação intrínseca), sendo que

fatores motivadores extrínsecos não foram relatados.

Na análise da literatura foram identificadas e categorizadas as funções

existentes e suas atividades através do Regimento Interno do BOA (Corpo de

Bombeiros Militar de Santa Catarina, 2013), que em seu artigo 330. estabelece: 

As  funções  relacionadas  ao  efetivo  do  BOA compreendem:  I.

Comandante da Aeronave (1º piloto – 1P); II. Co-Piloto (2º piloto –

2P);  III.  Comandante  de  Operações  Aéreas;  IV.  Tripulante

Operacional; V. Apoio-Solo Operacional; VI. Mecânico de Voo; VII.

Médico de Voo; e VIII. Enfermeiro de Voo.

As funções e atividades existentes no BOA foram avaliadas e validadas

na etapa de observação direta, conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Funções e atividades do BOA do CBMSC.

Função Atividades

Piloto Manutenção das condições operacionais da aeronave; orientação
técnica da tripulação; relatório de bordo; comando da aeronave em
condições  de  segurança;  interromper  a  missão  quando
prejudicadas  as  condições  de  segurança  de  voo;  determinar  à
tripulação procedimentos julgados necessários à segurança de voo;
e comunicação aeronáutica.

Co-piloto Decisão para intervenção em ocorrência; auxiliar o Comandante da
Aeronave durante os cheques; supervisão e orientação operacional;
relatórios operacionais; comandar a equipe; determinar o início e o
término da operação; organizar o “Brieffing” no início da prontidão;
organizar o “Debrieffing” após cada voo; comunicações Bombeiro
Militar e SAMU (este último quando em voo); e atuar como 2P -
Segundo Piloto.



Tripulante 

Operacional

Providenciar  e  fiscalizar  a  manutenção  a  bordo  do  material
constante de relação própria; providenciar o revezamento de praças
para  o  voo;  manter  rádio  operador,  com  revezamento  entre
componentes  da  equipe,  sempre  na  escuta  permanente  na
frequência do Comando de Operações da Polícia Militar - COPOM;
anotar  os  dados  de  ocorrência  que  seja  viável  atuação  do
helicóptero, para utilização em voo; orientar e fiscalizar a limpeza
superficial  da  aeronave  e  instalações;  confeccionar  os  relatórios
operacionais; auxiliar no preparo da navegação aérea para missão
urgente; acompanhar o abastecimento da aeronave; observação da
lateral da aeronave em que estiver posicionado; manuseio de guias
para localização de pontos de referências; abertura e fechamento
de porta corrediça mediante ordem do Piloto em Comando; quando
necessário,  operar  o  alto-falante,  Flir,  Farol  de  Busca  e  rádio;
mediante  ordem  desembarcar  da  aeronave  para  segurança  e
intervenção  de  ocorrência;  fazer  todas  as  anotações  sobre
operações;  e  operar  e  manter  escuta  no  rádio  HT  que  estiver
portando.  Os tripulantes são pessoas legalmente habilitadas para
exercerem funções a bordo de uma aeronave, devendo seguir os
preceitos  da  legislação  aeronáutica  brasileira  definida  na  Lei  no

7.565/1986 (Pratts, 2009).

Apoio-solo 

Operacional

Providenciar  e  fiscalizar  a  manutenção  a  bordo  do  material
constante  de  relação  própria;  manter  rádio  operador,  com
revezamento  entre  componentes  da  equipe,  sempre  na  escuta
permanente  na  frequência  do  COPOM;  anotar  os  dados  de
ocorrência que seja viável atuação do helicóptero, para utilização
em voo; orientar  e fiscalizar a limpeza superficial  da aeronave e
instalações;  confeccionar  os  relatórios  operacionais;  auxiliar  no
preparo da navegação aérea para missão urgente; acompanhar o
abastecimento  da  aeronave;  e  providenciar  a  alimentação  dos
integrantes da Guarnição.

Fonte: Regimento Interno BOA/CBMSC, 2013.

Os  questionários  aplicados  na  pesquisa  avaliaram  um  conjunto  de

características  pessoais,  profissionais  e  comportamentais.  Foram  aplicados  a

todos  os  integrantes  do  BOA,  independentemente  da  função,  a  exceção  do

questionário  Níveis  de  Exigência  de  Piloto  de  Helicóptero,  aplicado

exclusivamente  a  pilotos  e  co-pilotos,  em  razão  das  especificidades  dessas

funções.

O  questionário  Perfil  Profissiográfico  foi  aplicado  para  identificar

características pessoais, sociais e profissionais. Foram identificadas informações



sobre sexo, cor, raça, escolaridade, patente, função, principais atividades, dentre

outras. As principais características da amostra dos questionários, em um total de

15 respondentes, são descritos na Tabela 2.

Tabela  2:  perfil  da  amostra  respondente  dos  questionários  na  pesquisa

BOA/CBMSC

Característica Perfil da amostra

Sexo Sexo Masculino=14; 
Sexo Feminino=1;

Cor/etnia Branco=14; 
Negro=1

Estado civil Solteiros=3; 
Casados=12

Formação familiar Mora sozinho=1
Duas pessoas=3
Três pessoas=5
Quatro pessoas=5
Cinco pessoas=1

Escolaridade Ensino Fundamental
Escola Pública=8
Escola Particular=7

Ensino Médio
Escola Pública=9
Escola Particular=4
Colégio Militar=2

Formação Profissionalizante (maior nível)
Técnico=1
Superior=3
Especialização=10
Mestrado=1

Função Piloto=2
Co-piloto=3
Tripulante operacional=8
Apoio-solo operacional=2



Patente Tenente-coronel=2
Major=2
Tenente=1
Cabo=3
Soldado=7

A análise do questionário  Perfil  Profissiográfico (Tabela 2)  detalha a

amostra da pesquisa,  composta basicamente por  pessoas do sexo masculino,

brancas,  casadas,  com  famílias  compostas  entre  3  e  4  pessoas  e  com

escolaridade em nível superior ou maior, com predomínio de pós-graduação latu

sensu. Em relação a dados funcionais, seguem uma distribuição hierárquica de

patentes,  com predomínio  de  cabos  e  soldados  em relação  a  oficiais  e,  nas

atribuições  funcionais,  a  maioria  executa  funções  de  tripulante  operacional.

Ressalta-se que,  através da etapa de observação direta,  constatou-se  que os

apoios-solo  operacionais  também  podem  executar  atividades  de  tripulantes

operacionais,  se  distinguindo  desses  por  possuírem  um  curso  de  formação

específico para atuarem com transporte de líquidos inflamáveis. 

O questionário Hemisférios Cerebrais foi aplicado para mapear perfis a

partir do uso dos hemisférios cerebrais e identificar traços de personalidade. A

Figura 1 mostra os resultados da análise dos questionários Hemisférios Cerebrais

e as tendências comportamentais da equipe do BOA/CBMSC em relação ao uso

de hemisférios celebrais.



Figura  1:  Perfil  dos  integrantes  do  BOA em  relação  ao  uso  de  hemisférios

cerebrais conforme os critérios de análise do questionário Hemisférios Cerebrais

A partir das respostas obtidas do questionário Hemisférios Cerebrais foi

possível traçar um perfil predominante, indicando um uso dominante do hemisfério

cerebral  esquerdo. O perfil  identificado possui  características demonstradas na

Tabela 3. 



Tabela  3:  Perfil  dos  integrantes  do  BOA em  relação  ao  uso  de  hemisférios

cerebrais

Critério de análise Perfil identificado

Analítico-Emocional Comportamento fortemente analítico, utilizando 
eminentemente o hemisfério cerebral esquerdo.

Objetivo-Intuitivo Comportamento fortemente objetivo, utilizando 
eminentemente o hemisfério cerebral esquerdo.

Direcionado-Flexível Comportamento equilibrado, utilizando os dois 
hemisférios cerebrais.

Implementador-Criativo Comportamento implementador com maior ênfase, 
utilizando o hemisfério cerebral esquerdo em maior 
proporção.

Introvertido-Extrovertido Comportamento extrovertido com maior ênfase, 
utilizando o hemisfério cerebral direito em maior 
proporção.

Conforme a Tabela 3, a maioria dos critérios de análise apontaram para

o uso do hemisfério  cerebral  esquerdo em maior  proporção.  Destaque para o

único  critério  que  utiliza  predominantemente  o  hemisfério  cerebral  direito,

relacionado ao comportamento extrovertido. 

O  questionário  Canais  Sensoriais  avaliou  o  uso  dos  hemisférios

cerebrais baseado em hábitos e comportamentos cotidianos, sendo a síntese do

resultado mostrado na Figura 2. O perfil encontrado a partir desse questionário foi

confrontado com a avaliação comportamental obtida no questionário Hemisférios

Cerebrais para auxiliar na construção dos indicadores dos perfis profissiográficos.



Figura 2: Perfil dos integrantes do BOA em relação ao uso preferencial

de hemisférios cerebrais segundo o questionário Canais Sensoriais.

O  perfil  avaliado  dos  integrantes  do  BOA,  segundo  o  questionário

Canais  Sensoriais  (Figura  2),  confirmou  a  tendência  de  uso  mais  intenso  do

hemisfério cerebral esquerdo constatado no questionário Hemisférios Cerebrais,

sendo que, do total de respondentes, 80% apresentavam esse perfil.

A avaliação de pilotos e co-pilotos foi complementada pelo questionário

Níveis de Exigência de Piloto de Helicóptero em função de ser uma profissão com

requisitos e habilidades específicas, tais como exigências legais de formação e

capacitação  para  a  operação  de  aeronaves.  Foram  avaliados  critérios

classificados em 4 subgrupos: aspectos físicos, nível mental, aptidões específicas

e  traços  de  personalidade.  A  pontuação  máxima  para  cada  critério  do

questionário,  somados todas as respostas,  era de 49 pontos.  Quanto maior  a

pontuação, maior o grau de relevância ou importância de um determinado critério

segundo a análise dos respondentes.



No subgrupo aspectos físicos, foram avaliados três itens: a) resistência

a fadiga (48 pontos), b) bom condicionamento (43 pontos), e c) postura corporal

(41 pontos).

No subgrupo nível mental foram avaliados e classificados os critérios

inteligência geral (45 pontos) e inteligência verbal (44 pontos).

No subgrupo aptidões específicas  foram avaliados e  classificados 4

critérios, sendo: a) atenção concentrada (49 pontos), b) percepção espacial (49

pontos),  c)  rapidez e exatidão (47  pontos),  e  d)  utilização e  conhecimento da

linguagem (47 pontos).

No  subgrupo  traços  de  personalidade  foram  avaliados  33  critérios,

sendo  considerados  os  mais  importantes:  a)  clareza  mental  (48  pontos),  b)

motivação  (48  pontos),  c)  maturidade  (47  pontos),  d)  calma  (46  pontos),  e)

objetividade (46 pontos), f) organização (46 pontos), g) perseverança (46 pontos),

h) sociabilidade (46 pontos), e i) vontade (46 pontos). Os critérios avaliados com

maior  impacto  negativo  foram:  a)  angústia  (9  pontos),  b)  agressividade  (24

pontos), c) introversão (27 pontos), e d) ambição (30 pontos).

A avaliação geral dos questionários identificou, segundo a pontuação

em  ordem  decrescente,  que  os  principais  critérios  desejáveis  são:  atenção

concentrada e percepção espacial com 49 pontos, resistência a fadiga, clareza

mental  e  motivação  com  48  pontos  e  rapidez  e  exatidão,  utilização  e

conhecimento  da  linguagem  e  maturidade  com  47  pontos.  Os  critérios

considerados menos desejáveis são: angústia, agressividade e introversão com,

respectivamente, 9, 24 e 27 pontos.

5. Perfil Profissiográfico dos Bombeiros Militares do BOA.

A profissão de bombeiro  militar  do  BOA tem caráter  multidisciplinar,

devendo os  entregantes  realizarem treinamentos em diversas áreas do saber.

Para  tanto,  é  necessário  que  tenham  compromisso  com  a  segurança  e  se

dediquem  aos  estudos  e  treinamentos,  além  de  outras  características,  como

capacidade  de  trabalhar  sobre  pressão  e  em  equipe,  capacidade  de  rápida



adaptação  às  mudanças  operacionais,  responsabilidade,  concentração,

autocontrole, controle emocional, raciocínio rápido, raciocínio espacial, paciência,

agilidade, comprometimento e disciplina. (Pratts, 2013).

No caso específico de pilotos e co-pilotos, existe a exigência legal de

habilitação para operação da aeronave, onde devem ser atendidos os requisitos

de  escolaridade,  conhecimento,  experiência,  instrução  de  voo  e  aptidão

psicofísica. (FAB, 2008)

Para a melhor compreensão das condições em que os membros da

equipe do BOA são  submetidos durante  as  missões,  a  Tabela  4  descreve  as

situações mais críticas e inerentes às diversas ocorrências em que os integrantes

do BOA atuam.

Tabela 4: Principais situações críticas atendidas pelo BOA

Situação Descrição

Resgate
Aeromédico

Para o atendimento de emergências de pronto atendimento, o
piloto  deve  conduzir  a  tripulação  (médico,  enfermeiro  e
tripulantes operacional) até o ponto mais próximo da vítima e,
para  tanto,  fazer  uma  análise  de  todas  as  áreas  disponíveis
naquele  momento,  a  fim  de  realizar  um  pouso  seguro.  Na
maioria dos casos, não há a disponibilidade de locais amplos e
desimpedidos, o que exige do piloto total proficiência no domínio
da aeronave, perfeito entrosamento de cabine e confiabilidade
das informações recebidas da tripulação (fiel), o que permite a
colocação do helicóptero a uma distância que não prejudique o
rápido atendimento às vítimas e posterior embarque destas para
a condução até o hospital. 

Salvamento de 
vítimas de 
afogamento ou 
em locais de 
risco para 
banhistas

Após  a  constatação  de  pessoas  em situação  de  risco,  há  a
necessidade de aproximação da aeronave a uma altura entre
um e dois metros da água (dependendo da altura das ondas, no
caso de resgate  no mar  e alguns trechos de corredeiras,  no
caso de rios) para que o tripulante seja lançado na água. Nesse
caso, com a proximidade de um obstáculo móvel e, em muitas
das vezes, sem um ponto de referência para auxílio, geram alta
carga de estresse. 

Combate a 
incêndios

Para  a  realização  desse  tipo  de  missão  é  utilizado  o  Bambi
Bucket.  Para  a  captação  de  água,  também  é  realizada
aproximação junto a reservatórios e a curta  distância.  Para o



lançamento, é necessário o sobrevoo a baixa altura na direção
do fogo e, após liberar a água, são necessárias correções na
atitude do helicóptero, pois há um alívio imediato de 545 quilos,
o que provoca alteração brusca do padrão de voo que estava
sendo realizado.

Fonte: Portela, 2009.

A construção do perfil profissiográfico para cada uma das funções foi

realizada  a  partir  dos  instrumentos  de  coleta  de  dados  primários  (observação

direta, entrevistas e questionários). O perfil profissiográfico foi construído a partir

da visão de Bueno (1994, p. 93), que considera que,

Perfil  é  o  conjunto,  a  somatória  de  características,  habilidades,

aptidões  e  conhecimentos  que  se  esperam  do  candidato,

considerando-se o trabalho que desenvolverá e o tecido cultural

onde irá inserir-se. O ponto principal não são as qualificações do

candidato, mas sua habilidade para fazer o trabalho e aprender.

Em relação aos indicadores profissiográfico, os candidatos a ingresso

no BOA devem possuir fundamentalmente as seguintes habilidades: capacidade

de raciocínio lógico, numérico, mecânico e abstrato; ter visão sistêmica; atenção

concentrada e difusa; capacidade de tomada de decisão, de planejamento; de

memória  visual  e/ou  auditiva;  de  persuasão  e  convencimento;  de  ouvir

atentamente e compreender; para lidar com a morte no dia a dia do trabalho; de

trabalhar  sob  pressão;  de  agir  com  empatia;  de  organização;  de  agir  com

criatividade e inovação; ao conduzir a aeronave, demonstrar conhecimento sobre

normas e legislações pertinentes, com respeito às leis de tráfico aéreo; ter manejo

de estresse; ser dinâmico; ter deferência; ter coragem; ser detalhista; agir com

prudência; ter perseverança; agir com respeito ao próximo; possuir autoconfiança

adequada à tarefa; resistência à frustração; agir com disposição para o trabalho;

ter discernimento; ser imparcial; ter controle emocional; ter paciência; ter iniciativa;

ser claro, objetivo e conciso; agir com postura ética e profissional; assertividade;

ser flexível; agir com atitude e firmeza; ter proatividade; cordialidade e respeito; ter

agilidade;  adaptabilidade;  altruísmo;  civilidade;  saber  trabalhar  em  equipe;  ter

destreza manual.



Em relação aos níveis de exigências foram constatados os seguintes

indicadores:  elevado  controle  emocional;  elevado  domínio  psicomotor;  elevada

resistência à frustração; elevada memória auditiva e visual;  elevado controle e

canalização produtiva da agressividade; elevada resistência à fadiga psicofísica;

elevada iniciativa; bom potencial de liderança; elevada capacidade de cooperar e

trabalhar em grupo; elevado relacionamento interpessoal; elevada flexibilidade de

conduta; elevada criatividade; ausência de sinais fóbicos e disrítmicos (o primeiro

termo diz respeito à presença de sinais de medo irracional ou patológico. o termo

seguinte refere-se à presença de traços de disritmia cerebral); elevada inteligência

geral; reduzida ansiedade e reduzida impulsividade.

Aptidões  específicas:  boa  inteligência  abstrata;  elevado  raciocínio

lógico;  bom  raciocínio  verbal;  elevado  raciocínio  espacial;  elevado  raciocínio

rápido; boa atenção concentrada e boa atenção flutuante. 

6. Considerações Finais.

Após as observações relacionadas às atividades de resgate aéreo do

BOA,  envolvendo  desde  as  mais  simples  até  as  que  exigem  o  máximo  da

tripulação,  foram identificadas  competências  e  habilidades  necessárias  para  o

cumprimento  das  funções  de  piloto,  tripulante  operacional  e  apoio-solo

operacional de aeronave de resgate. Com base nos indicadores profissiográficos,

a  corporação  poderá  reestruturar  e  aperfeiçoar  seu  processo  seletivo,

desenvolvendo um conjunto de testes e diagnósticos baseados em perfis mais

específicos,  a  fim  de  selecionar  os  melhores  candidatos  interessados  em

ingressar na corporação a partir de um perfil predominante. 

Esse  estudo  trouxe  contribuições  relevantes  para  aperfeiçoar  o

processo  seletivo  do  BOA,  subsidiando  o  estágio  de  avaliação  psicológica  e

comportamental dos candidatos a ingresso na corporação. Essas contribuições

auxiliarão na realização de estudos subsequentes dos processos de treinamento

e detecção de aptidão para o trabalho dos integrantes das equipes de resgate

aéreo.  Sua  principal  contribuição  é,  ao  indicar  características  psicológicas  e

comportamentais  sob  a  forma  de  perfil  profissiográfico,  auxiliar  na  seleção  e



formação  de  equipes  que  reúnem  pessoas  que  apresentam  características

semelhantes  ou  manifestam  certa  homogeneidade  no  que  se  refere  ao

comportamento e às reações segundo o perfil desejado, que são características

consideradas  relevantes  para  atividades  de  elevado  grau  de  risco  como  as

desenvolvidas pelo BOA e pelo CBMSC.

Os  perfis  profissiográficos  detalham  as  características  fundamentais

que um candidato a uma das funções exercidas no BOA. Os instrumentos de

coleta de dados adotados permitiram visualizar um perfil predominante capaz de

orientar a avaliação psicológica e comportamental para a seleção de candidatos.

Finalmente,  a  realização  dessa  pesquisa  foi  oportuna  para  a

organização,  abrindo  possibilidades  para  outros  estudos  nessa  área,  como  a

realização de programas de prevenção de acidentes com base nas características

de grupo identificadas. Também é um referencial para estudos na formação de

equipes que trabalhem em atividades de risco, não necessariamente relacionadas

a resgate aéreo, que é um campo de pesquisa importante e com pouca ênfase em

publicações científicas. 

7. Referencias Bibliográficas.

ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese: uma
abordagem simples, prática e objetiva. São Paulo: Atlas, 2011 p 35-63. 

BATITUCCI, Marcio Dayrell. Equipes 100%. Makron Books, São Paulo, 2002.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Perfil
dos  cargos  das  instituições  estaduais  de  segurança  pública:  estudo
profissiográfico e mapeamento de competências. Brasília, DF, 2012.

BUENO, José Hamilton. Manual do Selecionador de Pessoal – Do Planejamento
à Ação. 2 ed. São Paulo: LTr, 1994. p.93

CARVALHO, A.V., & NASCIMENTO, L.P.  Administração de Recursos Humanos.
Vol. 1, São Paulo, Pioneira, 1993.

CORPO  DE  BOMBEIROS  MILITAR  DE  SANTA  CATARINA.  BOA:  aeronave
Arcanjo 01 atende ocorrência de número 2000. Disponível em: 
http://www.cb.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=969:boa-
aeronave-arcanjo-01-atende-ocorrencia-de-numero-2000&catid=76:noticias-
cbmsc&Itemid=117. Acesso em 21/10/2013.

http://www.cb.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=969:boa-aeronave-arcanjo-01-atende-ocorrencia-de-numero-2000&catid=76:noticias-cbmsc&Itemid=117
http://www.cb.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=969:boa-aeronave-arcanjo-01-atende-ocorrencia-de-numero-2000&catid=76:noticias-cbmsc&Itemid=117
http://www.cb.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=969:boa-aeronave-arcanjo-01-atende-ocorrencia-de-numero-2000&catid=76:noticias-cbmsc&Itemid=117


CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.  Instruções  Gerais
para o Ensino e Pesquisa no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina (IG 40-01-BM), Santa Catarina: 2006. PORTARIA Nº 265/CBMSC/2006,
de 30 de novembro de 2006.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. Regimento interno do
Batalhão de Operações Aéreas. Florianópolis, Santa Catarina, 2013.

Direção-Geral  da  Administração  Pública.  Avaliação  e  Desenvolvimento  de
Competências  na  Administração  Pública,  Departamento  de  Recrutamento  e
Seleção de Pessoal Núcleo de Psicologia, Printipo 2006. Disponível em:
http://www.dgaep.gov.pt/upload/catalogo/AvaliacaoCompetenciasAP.pdf,  Acesso
em: 08/09/2013.

INFORMATIVO – CESIEP – Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do
Estado de Santa Catarina. 1997.

FAB. Norma de Segurança do Comando da Aeronáutica 3-3. Brasília, 2008.

MANZINI, E. J.  A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p.
144-158, 1990/1991. 

MARCONI,  Marina  de  Andrade.  LAKATOS,  Eva Maria.  Técnicas  de  Pesquisa:
planejamento e execução de pesquisas. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria.  Metodologia do trabalho
científico: procedimentos  básicos,  pesquisa  bibliográfica,  projeto  e  relatório,
publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
 
MARTINEZ,  Wladimir  Novais.  PPP  –  Perfil  Profissiográfico  Previdenciário  na
Aposentadoria Especial, São Paulo, Ltr, 2003.

MELO, J.  S.;  Tadeucci  M. S. R.;  Santos, J.  C.  Competências e Habilidades:  Uma
análise do perfil  do militar piloto de helicóptero da região de Taubaté, no Vale do
Paraíba,  XIII  Encontro  Latino  Americano de Iniciação Científica  e  IX  Encontro
Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba,  São
José dos Campos, 2009 

MINICUCCI,  Agostinho.  Dicionário  de  Psicologia  Analógico  Grafoanalítico  do
Teste Palográfico (DAGRTP). São Paulo, Vetor, 1998.

PORTELA, Flávio da Costa. A influência do custo operacional do helicóptero EC
135T2  -  resgate  03,  para  seu  emprego  nas  diversas  missões  do  corpo  de
bombeiros  militar  do  Distrito  Federal. 2008.  120  f.  Monografia  (Curso  de
Aperfeiçoamento de Oficiais) – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,
Brasília, 2008. 

http://www.dgaep.gov.pt/upload/catalogo/AvaliacaoCompetenciasAP.pdf


PRATTS, Edupércio.  Operação com helicópteros visão de futuro. Revista Corpo
de Bombeiros, n. 1, ano 1, p.16, outubro de 2007.

PRATTS, Edupércio. Estudo para Implantação do Programa de Ascensão Técnica
dos  Pilotos  do  Grupamento  de  Operações  Aéreas  do  CBMSC.  2009.  146  f.
Monografia (Curso de Altos Estudos Estratégicos) – Corpo de Bombeiros Militar
de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

PRATTS, Edupércio. Socorrimento Publico com a utilização de aeronaves em SC.
2011. 

PRATTS, Edulpércio; MAUS, Álvaro. Arcanjo. Florianópolis/SC. Editograf. 2013

Revista  Bombeiros  anjos  da  vida,  São  Paulo,  n.12,  ano  3,  p.16  julho/agosto/
setembro, 2011.

RYAN, R. M.; DECI, E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic
motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78,
2000. 

SANTA CATARINA.  Decreto  nº  3.917. Política  Estadual  de  Capacitação  dos
Servidores Públicos Estaduais e regulamenta as diretrizes básicas da capacitação
estadual. 2006. Santa Catarina, 2006. Disponível em:
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=35&limit=40&limitstart=80&order=name
&dir=ASC&lang. Acesso em: 09/09/2013.

SILVA, Edésio da; Rosa; Aurélio José Pelozato da Manual de Educação Física de
Polícia  Militar  de Santa Catarina:  Secretaria  de Estado da Segurança Pública.
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Departamento de Educação Física e
Desportos, 1ª edição, Florianópolis/SC, Dioesc 2013.

SHL Análise de Funções e Perfis de Competências. SHL de Portugal. Manual de
curso de formação, 2002. 



8. Anexos.

QUESTIONÁRIO: HEMISFÉRIOS CEREBRAIS E COMPORTAMENTOS
CARACTERISTICOS

Nos itens a seguir, estão retratados vários comportamentos e situações que representam
seu modo de agir ou suas preferências. Pontue esses itens usando a escala de 0 a 10,
ou seja, atribua mais pontos àquela alternativa que você julga representar melhor seu
modo de agir ou suas preferências. Em cada questão, os pontos que você atribuir as
duas alternativas devem obrigatoriamente resultar em 10 pontos.

Meu comportamento é mais influenciado por:
1- (   ) Meus impulsos e sentimentos.
2- (   ) Todo um arcabouço analítico e lógico de minhas ideias.

Em meu dia a dia prefiro trabalhar:
3- (   ) De modo objetivo, dentro da realidade.
4- (   ) Usando minha intuição e perspicácia. 

Tenho mais facilidade para atuar:
5- (   ) Dentro de um projeto estruturado e programado.
6- (   ) Com projetos que me permitam mais liberdade e flexibilidade de execução.

Sinto-me melhor quando estou:
7- (   ) Expondo minhas ideias e debatendo-as com os outros.
8- (   ) Refletindo internamente e comigo mesmo. 

Se tiver de ensinar ou treinar equipes, provavelmente vou direcioná-las para que:
9 -  (   ) Consigam realizar e programar seu trabalho, com determinação.
10- (   ) Busquem alternativas e novas formas de executar suas tarefas.

Gosto mais de trabalhar:
11- (   ) De um modo mais livre, sem muitas regras.
12- (   ) Com procedimentos e prazos definidos.

Percebo que em meu dia a dia, tenho agido:
13- (   ) Dando mais prioridade a meus pensamentos interiores.
14- (   ) Procurando adotar atitudes mais extrovertidas.

Em meu trabalho geralmente atuo para: 
15- (   ) Inovar e descobrir modos diferentes de fazer as cosias.
16- (   ) Executar e concluir as tarefas programadas.

Sinto-me melhor quando:
17- (   ) Analiso cuidadosamente o que estou sentindo.
18- (   ) Expresso livremente meus sentimentos e emoções.

Para atingir melhores os objetivos fixados, procuro:
19- (   ) Agir com clareza e objetividade.
20- (   ) Usar meu bom senso natural.

Em meu íntimo penso ter mais facilidade para:
21- (   ) Incentivar e catalisar ideias criativas.

Exemplo:

         

  1- ( 3 ) 

  2- ( 7 )

     ____________



22- (   ) Coordenar a implantação de um projeto definido.

Na maioria das vezes: 
23- (   ) Tenho dificuldade de me expor perante os outros.
24- (   ) Atuo de modo aberto, sem inibição.

Quando me deparo com algum problema:
25- (   ) Procuro examinar várias possibilidades e soluções.
26- (   ) Concentro-me na alternativa que parece estar mais direcionada para o objetivo.

Meu comportamento é mais orientado por:
27- (   ) Minhas emoções.
28- (   ) Meu senso crítico. 

Geralmente sou mais inclinado (a) a seguir os:
29- (   ) Sinais e indicadores que vem do fundo do meu ser.
30- (   ) Dados concretos da realidade.

Quando me disponho a realizar alguma tarefa, prefiro:
31- (   ) Trabalhar só, até concluir esta atividade.
32- (   ) Trabalhar junto com os outros, compartilhando as fazes do projeto.

Em minhas atividades profissionais, geralmente atuo:
33- (   ) Sem me apegar muito a procedimentos e regras.
34- (   ) Dentro da metodologia que é tradicionalmente seguida pela área de trabalho.

Em meu trabalho gosto mais de:
35- (   ) Terminar o que foi planejado.
36- (   ) Criar projetos, sem ansiedade para concretizá-los.

Minhas ideias são geralmente desenvolvidas com base em:
37- (   ) Minha intuição.
38- (   ) Fatos objetivos. 

Tenho mais empatia e sintonia com pessoas:
39- (   ) Analíticas e mais centradas.
40- (   ) Emocionais e mais soltas.

Geralmente, em minha área de trabalho, busco:
41- (   ) Identificar os recursos que terei para concretizar minhas ideias.
42- (   ) Gerar possibilidades diferentes para minhas ideias. 

Quando estou filosofando sobre a vida, me identifico mais com a pergunta: 
43- (   ) Por que as coisas são assim?
44- (   ) Por que as coisas não poderiam ser deferentes do que são?

Gosto mais de agir:
45- (   ) Planejando antecipadamente o que deverei fazer.
46- (   ) Sem planejamento prévio, conforme as coisas vão acontecendo.

Nas maiorias das vezes costumo:
47- (   ) Me envolver emocionalmente com as situações do dia a dia.
48- (   ) Comportar-me com racionalidade diante dessas situações.



Quando vou a uma festa, geralmente:
49- (   ) Fico circulando para conhecer pessoas novas.
50- (   ) fico observando os outros, sem me envolver muito.

Passe  os  pontos  que  você  atr ibuiu  a  cada  uma  dos  itens  anteriores,  para  a  tabela
a  seguir,  observando  a  correta  localização  de  cada  número.  Em seguida,  some  o
total  de pontos em cada um dos quadrantes,  multipl ique por 2,  que representará o
% obtido.

HEMISFÉRIO ESQUERDO HEMISFÉRIO DIREITO

ANALÍTICO

2_______
17______
28______
39______
48______

EMOCIONAL

1________
18_______
27_______
40_______
47_______

Total __________  X 2 _________ =  _________% Total __________  X 2 _________ =  ________%

OBJETIVO

3_______
19______
30______
38______
43______

INTUITIVO

4________
20_______
29_______
37_______
44_______

Total __________  X 2 _________ =  _________% Total __________  X 2 _________ =  ________%

DIRECIONADO 

5_______
12______
26______
34______
45______

FLEXÍVEL

6________
11_______
25_______
33_______
46_______

Total __________  X 2 _________ =  _________% Total __________  X 2 _________ =  ________%

INTROVERTIDO

8_______
13______
23______
31______
50______

EXTROVERTIDO

7________
14_______
24_______
32_______
49_______

Total __________  X 2 _________ =  _________% Total __________  X 2 _________ =  ________%

IMPLEMENTADOR

9_______
16______
22______
35______
41______

CRIATIVO

10_______
15_______
21_______
36_______
42_______

Total __________  X 2 _________ =  _________% Total __________  X 2 _________ =  ________%

HEMISFÉRIO ANALÍTICO
5T __________  X 2 _________:10 _________%

HEMISFÉRIO EMOCIONAL
5T __________  X 2 _________:10 _________%

Em seguida some o total de pontos obtidos em cada um dos 10 focos considerados, multiplicando
esses resultados por 2, conforme indicado.  



QUESTIONÁRIO: CANAIS SENSORIAIS NA PRÁTICA DOCENTE 4

Nos itens a seguir, estão retratados vários comportamentos e situações que representam seu modo
de agir ou suas preferências. Pontue esses itens usando a escala de 0 a 10 - Atribua mais pontos
àquela alternativa que você julga representar melhor seu modo de agir ou suas preferências. Em
cada questão, os pontos que você atribuir a quatro alternativas, devem necessariamente somar 10
pontos. Este trabalho deve ser feito por você, individualmente.

1 - Em meus momentos de folga gosto mais de:
(  ) A – Ouvir música.
(  ) B – Ver televisão.
(  ) C – Andar, fazer exercícios, praticar esportes.
(  ) D – Ficar filosofando sobre a vida e o mundo.

2 – Tenho muita facilidade para:
(  ) A – Localizar-me em uma cidade estranha, consultando mapas ou guias.
(  ) B – Distinguir objetos pelo tato, mesmo estando de olhos vendados.
(  ) C – Idealizar coisas e trabalhar com conceitos abstratos.
(  ) D – Reconhecer uma pessoa, através de sua voz.

3 – Para lembrar-me de certas informações ou fatos:
(  ) A – Utiliza a intuição e bom senso.
(  ) B – Tento estabelecer relação com palavras mnemônica ou relatos que já ouvi.
( ) C – Relaxo meu corpo e minha mente para criar condições favoráveis de afloramento dessas
lembranças.
(  ) D – Uso imagens visuais relacionadas.

4 – Se tivesse como opção, escolheria como meu passatempo favorito:
(  ) A – Dedicar-me à atividade ao ar livre, sentindo a brisa na pele.
(  ) B – Sonhar, pensar e idealizar coisas que me fazem feliz.
(  ) C – Fotografar, desenhar ou pintar quadros.
(  ) D – Frequentar concertos, shows e programas musicais.

5 – Sinto mais prazer em:
(  ) A – Participar de conversas e bate papos com os amigos.
(  ) B – Observar as pessoas e descobrir o porquê de suas motivações, comportamentos e atitudes.
(  ) C – Visitar exposições de artes e museus.
(  ) D – Sentir a fragrância de flores e de perfumes finos.

6 – Geralmente tomo minhas decisões com base em:
(  ) A – Minha percepção sobre o assunto. 
(  ) B – Dados, gráficos e relatórios que posso estudar e consultar.
(  ) C – Meu envolvimento com alternativa que me toca mais.
(  ) D – Argumentos e explicações que ouço das pessoas envolvidas.

44 Adaptado do livro “Equipes 100%” de Márcio Dayrell Batitucci: Novo Modelo de Trabalho Cooperativo no
3º Milênio – PRÊMIO ABRA-MINAS/2001, Editora MAKRON Books, Person Educacion do Brasil, São
Paulo, 2002.

EXEMPLO

1 - Em meus momentos de folga gosto mais de:

 (4) A - Ouvir música.

 (3) B - Ver televisão.

 (2) C - Andar, fazer exercícios, praticar esportes.

 (1) D - Ficar filosofando sobre a vida e o mundo.



7 – Sinto como mais forte e mais marcante em minha individualidade:
(  ) A – Os estímulos que recebe através de minha percepção visual.
(  ) B – O tocar e ser tocado, ou o prazer que sinto por comidas saborosas e por perfume.
(  ) C – Minha capacidade para perceber sons e ruídos diversos ou para apreciar uma boa música.
(  )  D – A facilidade que tenho em captar sinais,  mensagens ou movimentos sutis,  através da
intuição.

8 – Tenho satisfação especial em:
(  ) A – Sintonizar programas que transmitem longas entrevistas.
(  ) B – Cultivar flores ou plantas em casa ou no escritório.
(  ) C – Tentar entender as questões simples do meu dia a dia.
(  ) D – Usar roupas confortáveis, com aquele cheirinho de coisa nova.

9 – Tenho o hábito de:
(  ) A – Aprofundar o porquê dos fatos e das coisas que me cercam.
(  ) B – Degustar prazerosamente os alimentos que consumo. 
(  ) C – Cuidar com carinho do meu visual.
(  ) D – Estudar lendo o texto em voz alta. 

10 – Geralmente:
(  ) A – Não gosto de ficar parado vendo o tempo passar.
(  ) B – Direciono bastante minhas ações base influenciado por meus sentimentos interiores.
(  ) C – Gosto de repetir em voz alta, por várias vezes, algo que não posso esquecer.
(  ) D – Prefiro receber instruções escritas que não deixam margem de dúvidas ou interpretações.

Passe os pontos que você atribuiu a cada uma dos itens anteriores, para a tabela a
seguir,  observando  a  correta  localização  das  letras/opções  de  cada  questão.  Em
seguida, some o total de pontos obtidos em cada uma das quatro colunas. 
ITENS A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total           _____%        _____ %           _____%         _____ %

(1) (2)            (3)         (4)
TOTAIS   (1)   +    (2) _______
%

TOTAIS  (3)  +  (4) _______%

Hemisfério analítico Hemisfério emocional

Local/Data:    ____________________ , _____/____/______.  



NÍVEIS DE EXIGÊNCIAS - PILOTO DE HILICÓPETERO 

Assinale como um X os níveis de Exigências, que em sua opinião, se destacam nesta
atividade, valorando de 1 a 7, sendo que: 1=pouco necessário ou indesejável e 7=muito
necessário ou indispensável.

Aspectos Físicos 1 2 3 4 5 6 7

Bom Condicionamento
Postura Corporal
Resistência à Fadiga

Nível Mental 1 2 3 4 5 6 7

Inteligência Geral
Inteligência Verbal

Aptidões Específicas 1 2 3 4 5 6 7

Atenção Concentrada
Percepção Espacial
Rapidez e Exatidão
Utilização e Conhecimento da Linguagem

Traços de Personalidade 1 2 3 4 5 6 7

Adaptabilidade
Agressividade
Ambição
Angústia
Assertividade
Atividade
Autoconfiança
Autocontrole
Calma
Clareza Mental
Combatividade
Comunicabilidade
Coragem
Criatividade
Diplomacia
Disciplina
Extroversão
Frieza
Iniciativa
Introversão
Intuição
Liderança
Maturidade
Meticulosidade
Motivação
Objetividade
Organização
Perseverança
Reserva
Resistência à Frustração
Sentido Crítico
Sociabilidade
Vontade



TRAÇOS DE PERSONALIDADE

ADAPTABILIDADE:  Capacidade  de  ajustar-se  às  mudanças  de  situação;  traduz  um
ajustamento, um equilíbrio que se estabelece, apesar de persistir o estímulo perturbador;

AGRESSIVIDADE: Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de perigos
ou enfrentamento de dificuldades;

AMBIÇÃO: Desejo de alcançar aquilo que valoriza os bens materiais ou o amor-próprio;

ANGÚSTIA:  Mal-estar  psicofísico  caracterizado  por  temor  difuso,  podendo  ir  da
inquietação ao pânico;

ASSERTIVIDADE:  Capacidade  de  expressar-se  corretamente,  deixando  clara  a  sua
vontade, agindo ativamente para sua aquisição;

ATIVIDADE: Presença de grande vitalidade, otimismo, e motivação para a ação;

AUTOCONFIANÇA: Capacidade de demonstrar segurança e convicção em suas atitudes;

AUTOCONTROLE: Capacidade de controlar as próprias reações;

CALMA: Característica daquele que mostra serenidade;

CLAREZA MENTAL:  Capacidade  de  estabelecer  e  manter  um  padrão  de  raciocínio
lógico, fundamentado;

COMBATIVIDADE: Qualidade  de  quem é  combativo,  tenaz,  audaz,  com “espírito  de
luta”;

COMUNICABILIDADE:  Capacidade  de  fazer-se  entender  bem  através  da  correta
utilização da linguagem;

CORAGEM: Qualidade de quem além de vontade,  enfrenta situações adversas ou que
representem risco;

CRIATIVIDADE: Capacidade de uso da imaginação, aceitando e utilizando-se de ideias
novas;

DIPLOMACIA: Capacidade de ser atencioso, cortês, evitando magoar as outras pessoas;

DISCIPLINA: Capacidade de ater-se a um método, uma ordem, uma maneira de ser e agir;

EXTROVERSÃO:  Predomínio  de  atitude  em  que  os  próprios  interesses  se  dirigem
sobretudo, para o mundo exterior;



FRIEZA: Qualidade do indivíduo cujo caráter não é flexível, buscando não se afetar por
situações ou pessoas;

INICIATIVA:  Capacidade  de  agir  adequadamente  sem depender  de  ordem ou decisão
superior;

INTROVERSÃO: Qualidade semelhante à reserva, porém defensivamente resistindo a 
solicitações exteriores;

INTUIÇÃO: Capacidade de julgar sincreticamente sem ser precedido por uma elaboração
lógica, assim como o insight;

LIDERANÇA: Capacidade de orientar, dirigir e modificar as atitudes dos membros de um
grupo;

MATURIDADE: Grau de crescimento pessoal e de responsabilidade nas suas ações;

METICULOSIDADE: Capacidade de agir atendo-se a detalhes;

MOTIVAÇÃO: Capacidade de agir de maneira correta, com e por satisfação pessoal;

OBJETIVIDADE: Capacidade de selecionar, dentre várias possibilidades,  o essencial  e
necessário para atingir uma determinada meta;

ORGANIZAÇÃO: Capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;

PERSEVERANÇA:  Capacidade  para  executar  uma  tarefa,  vencendo  as  dificuldades
encontradas até concluí-la;

RESERVA: Qualidade de quem é cauteloso, prudente;

RESISTÊNCIA À FRUSTRAÇÃO: Capacidade de absorver e lidar objetiva e eficazmente
com situações frustrantes;

SENTIDO CRÍTICO: Capacidade de analisar imparcialmente um fato, um evento, uma
opinião, submetendo-os a uma apreciação científica;
SOCIABILIDADE: Capacidade de estabelecer interação com as pessoas, propiciando um
ambiente cordial;

VONTADE: Qualidade caracterizada como força de vontade, capacitando o indivíduo a
suportar obstáculos provenientes de si mesmo, tais como fadiga ou dor.

 





9. Apêndices.

FICHA PROFISSIOGRÁFICA

ATENÇÃO:  A veracidade das respostas e a devolução deste questionário são necessárias e
indispensáveis. Todas as questões visam à coleta de informações. Portanto, por favor, não
deixe nenhuma questão sem resposta.  Todos os  dados obtidos  deste  questionário  serão
confidenciais.

DADOS PESSOAIS
Naturalidade
Seu sexo [  ]  Masculino [  ]  Feminino Data de nascimento
Cor/etnia [  ] Branco(a). [  ] Pardo(a) [  ] Negro(a). [  ] Amarelo(a). [  ] Indígena
Qual seu estado civil?
[  ] Solteiro(a).          [  ] Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a).  
[  ] Viúvo(a).             [  ] Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a).
[  ] União estável 

DADOS SOCIOECONÔMICOS/ESCOLARIDADE
Quantas pessoas moram em sua casa? (incluindo você)
[  ] Duas pessoas.  [  ] Três pessoas.   [  ] Quatro pessoas.     [  ] Cinco pessoas.

[  ] Seis pessoas.   [  ] Mais de seis pessoas.  [  ] Moro sozinho.

Onde você frequentou o Ensino Fundamental?

[  ] Escola pública.  [  ]  Escola particular.  [  ] Colégio Militar. 

Onde você frequentou o Ensino Médio?

[  ] Escola pública.  [  ]  Escola particular.   [  ] Colégio Militar. 

Formação Civil:

Formação Militar:

Cursos de Especialização:

Medalhas e Condecorações:

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS
Lotação: Patente: 
Função: Tempo de Serviço no BOA:

Principais atividades:



Florianópolis, ________ de ___________________ de _____.



DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:
Piloto, Co-piloto, Tripulantes Operacional e Apoio-Solo Operacional:

1. Você tem outra atividade fora do seu trabalho atual? 
Não Sim

2. Qual é seu horário de trabalho?

3. Existem pausas no seu trabalho? 
Não Sim

4. Há quanto tempo você trabalha nesta função?

5. Qual foi a idade que você começou a trabalhar nesta função?

6. Qual era sua atividade anterior?

INDICADORES GERAIS FÍSICOS:
1. Sente dor ou desconforto em alguma região do corpo durante ou depois do 
trabalho? 
Não Sim

2. Você já sofreu algum acidente no trabalho? 
Não Sim
(tempo de afastamento, mudança de função, internação)

NATUREZA EMOCIONAL:
1. Sente que o seu trabalho é reconhecido? 
Não Sim

2. Você tem autonomia em seu trabalho?
Não Sim

3. Seu ambiente de trabalho é aprazível?
Não Sim

4. Você se sente estressado, nervoso, angustiado ou ansioso?
Não Sim

5. Se você pudesse recomeçar sua carreira, mudaria de profissão?
Não Sim
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